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Przegląd prasy, 

Przeglądnijmmy we wczorajszej pra» 
sie warszawskiej te, co pisze ona o 
odroczeniu obrad Sejmu. 

Postl Niedziałkowski przedstawiciel 
(PPS, czyłi frakcji mającej najwięcej 
teoretycznych powodów by bronić 
parlamentaryzmu w Polsce, tej frakcji, 
członek której pos. Libermann w na- 
padzie siłnego zdenerwowanie wołał 
do ław rządu: «tchórze, uciekacie, 
sha» i wymachiwał pięściami, pisze w 
Robotniku: 

Jeden z wybitnych teoretyków Socjali- 
zmu europejskiego mówił do mnie przed ty- 
godniem w Brukseli: <historja nie zna rów. 
nie lekkomyślnej burżuazji, jak wasza, i 
równie lekkomyślnego Rządu, jak wasz», 

Rząd nie chce kontroli parlamentarnej, 
Nie chce nawet tej słabej formy kontroli, 
jaką byłoby funkcjonowanie dzisiejszego Sej- 
mu, którego członkowie mogą mówić to, co 
myślą, z trybuny, mogą zgłaszać intespelacje 
i wnioski o votum nieufności, mogą — wre- 
szcie — przeprowadzić zasadę <samorozwią- 
zainości», I dlatego nazwaliśmy wypadki 
polityczne dnia wczorajszego — «ucieczką 
Rządu>. 

Również stresznie  iożgniewany 
jest na odroczenie sesji pos. Siroń- 
ski, tyłko żE pisze bez umiaru i pew* 
nej aryjskiej dystynkcji, która cechuje 
zawsze pos. Niedziałkowskiego: 

Jest bowiem jeden przepis... tejny, któ: 
rego Konstytucja nigdzie nie wymienia, a 
który jednak wszędzie tkwi, mianowicie... 
zdrowy rozsądek, któremu sprzeciwia się 
wszystko, co omija i niweczy zawarte w 
Konstytucji wyrażać postanowienia. 

Najzupełniej niewarto poświęcać sporo- 
wi o to choćby jedno słowo. Byłoby to po- 
niżej godneści ludzkiego rozumu  niepodda- 
nego sanacji. Zarazem zaś byłoby to zupeł- 
nie niecelowe, gdyż nawet do prowadzenia 
sporn niezbędne eą jakieś wspólae pojęcia, 
a tu ich niema. 

Na prowadzenie przeto sporów tego po- 
kroju w zakresie pojmowania postanowień 
Konstytucji trzebaby końskiego zdrowia, pia- 
siego mózgu i cšlich uszu. 

Jakże potem nie twierdzić, że pes. 
Stroński jest jednym z najwykwintniej- 
szych dziennikarzy polskich i że poj- 
muje doskonale konieczacść równo- 
wagi ducha przy formułowaniu słowa 
drukowanego. 

Od dawna zwracamy "uwagą па — 
działalność marsz. Rataja, Pomiędzy 
laską An. Mex. Fredry, a laseczką 
Stańczyka muszą byt pewne róż: 
nice. Nie chcemy przez to powiedzieć, 
aby pan marsz. Rataj miał dowcig 
Stańczyka. Lecz on sam jaskrawo 
podkreśla, że w momentach dla polity- 
ki polskiej przełomowych on Marsza« 
lek zamiast sprawować swą wysoką 
funkcję z dostojeństwem lubi w spo- 
sób oficjalny wypowiedzieć jakiś żart 
w charakterze nieoficjalnym i studen= 
ckim. (Przykładów mnóstwo; „Jawa” 
—po upadku rządu, «pech» po wy- 
borze Prezydenta itd.) Dziś o ze- 
stanawiającej roli marsz. Rataja pisze 
Głos Prawdy: 

Zarówno zachowanie się marszałka Ra- 
1aja jak i jego kofńicowe nietaktowne słowa 
kazały się domyślać, iż kierownik izby miast 
mitygować zapalonych posłów raczej pod- 
niecał ich umysły. + 

Jedno z pism warszawskich za» 
mieszcza takie oświetlenie odroczenia 
sesji: 

W sierach miarodajnych zwracają uwar 
gę, że odroczenie sesji sejmowej nastąpiło 
mie w Chwili rozpoczęcia pracy rzeczowej, 
lecz w momencie zainicjowania detnonstra- 
cyjnej i destrukcyjnej roboty przeciwko rzą- 
dowi. W chwili, gdy konjunktura gospodarcza 
poprawiła się, gdy rząd zwalcza trudności 
gospodarcze 1 Stoi w przeddzień nowych ro- 

Комай pożyczkowych, przeistoczono trybunę 
sejmową w rozsadnik niezadowolenia. Każ- 
dy wniosek projektowany był demonstracją, 
gdyż nawet nie posunięto się do wniosku o 
Yotum nieufności wobec rządu, gdyż nie 
można na serjo traktować wniosków  Balli- 

na i Chruckiego, co do których prawica za- 
pewniala, że nie będzie za nimi głosowała. 

W tych warunkach — twierdzą sfery 
miarodajne — gdy praca w dziedzinie gos- 
podarczej wymaga większego wysiłku, nie 
można pozwolić na czcze i nieuzasadnione 
demonstracje. 

Wreszcie Kurjer Poranny chce 
pogodzić odrocztaie sesti z demo: 
kracją: 

Gdyby rząd zechciał uznać, że onegdaj- 
sza rezolucja Sejmu, oświadczająca się za 
uchyleniem dekretu prasowego — pomimo, 
iž nie ma na razie wagi prawnej — ma do- 
statecznie silną wagę Życzenia instytucji 
prawodawczej, I gdyby dobrowolnie zechciał 
moc obowiązującą dekretu zawiesić, dodałby 
niewątpliwie swojej decyzji wczorajszej efe- 

ktu podkreślającego, że odroczenie sesji nie 
może być tłomaczone, jako walka z parła- 
mientąryzmem, ale jedynie jako środek wy- 
chowawczy w kierunku naprawy dobrych 
obyczajów i utrwalenia powagi w twórczej 
i pozytywnej pracy parlamentarnej. 

Uważamy, iż rząd bardzo dobrze zro- 
bił, że odroczył sesję, Sejm chciał uchwa= 
lić cofnięcie pełnomocnictw Prezyden- 
towi, vatum nieufności rządowi, jed- 
nocześnie stworzyć nowego rządu nie 
mógł. Sejm groził więc pogrążeniem 
kraju w anarchji. Lecz tłómaczyć, że 
w Polsce niema walki z parlamen- 
taryzmemto zadanie niewdzięczne i 
przerasiające siły teoretyków konsty- 
iucjonalizmu Kurjera Porannego, M. 

z przesyłki 3 4 zł. 
NP Biz, 1 Poiow Opłata 

  

Francja steoia stanowcze оСОМ, 
PARYŻ, 21.1X PAT. Jak donosi „Le Matin« ambasador fran: 

cuski w Moskwie Herbette w myśl instrukcji Quai d Orsay 
poinformował Cziczerina o treści komunikatu ogłoszonego w 
sobotę po posiedzeniu Rady Ministrów a mianowicie, że „Francja 
może wszcząć z Rosją rokowania, mające na celu zawarcie paktu 
o nieagresji pod warunkiem, że przed tem nastąpi odwołanie am- 
basadora Rakowskiego w sposób, jaki sobie Sowiety wybiorą, że 
rząd uszanuje przyjęte dnia 29 października 1924 roku zobowią- 
zanie o nie mieszaniu się do spraw wewnętrznych, wreszcie, że 
wystąpi z niedwołalnemi i ścisle sprecyzowanemi propozycjami 
w sprawie uregulowania długów rosyjskich. 

Nowy wybuch maszyny piekielnej w Serbji. 
BIAŁOGRÓD, 21. iX. Pat. W pobliżu Klissure na linji kole- 

jowej Guveguet—Sopiie nastąpł dziś o god:. 1 mn. 45 w nocy 
w chwil: przejśca pocągu pośp esznego wybuch maszyny pie- 
kisinej. Tender został oderwany iokomotywa zr:ucona z nasypu. 

Masz; niście udało sę zatrzymać pocąg, straty materjalne są nie- 
znaczne, ofar w ludziach niema. Zamach przypisują macsdoń- 
skiemu komitetowi rewolucyjnemu. 

Wrzenie na granicach bałkańskich. 
BIAŁOGRÓD, 21 9. PAT. „Politika“ pisze, że zamach na pociąg 

między Sirumicą i Klissurą nastąpił w chwili, kiedy spodziewano się po 
rozmowie między jugosłowiańskim i bułgarskim ministrem Spraw zagra- 
nicznych w Genewie poprawy stosunków między obu państwami. Sprawcy 
zamachu chodziło prawdopodobnie © przeszkodzenie w porozumieniu, 
W ciągu dnia wczorajszego dokonany zestał również zamach na terytor- 
jum Grecji, Strażnik kolejowy zdołał jednak zawczasu usunąć: maszyną 
piekielną. Zamach ten uważają za dzieło organizacji macedońskiej. 

BIAŁOGRÓD, 21. IX. Pat. W związku z wybuchem bomby na linji 
Skop lie—Gtvgeli w pebiiżu granicy bułgarskiej dzienniki donoszą, że po- 
licja uprzedzona o zamachu rozpcczęła natychmiast pościg za sprawcami 
i napotkała silny oddział bułgarskich komitadży. Potyczka między pelicją 
a bandą komitadży trwały przez całą moc. Policji posłano na pomoc 
oddziały z Gtvgeli i Strumicy. 

BUDAPESZT, 21/X, PAT. Wedle doniesień dzienników z Białogro- 
du przyszło w miejscowości Sabadka, położonej iuż przy granicy węgier- 
skiej do starcia między zwolennikami rezmaitych frakcyj partyj radykał- 
nej. Dwie osoby zostały zabite, dwie ciężko ranne. Policja dokonała licz- 
nych aresztowań, 

Grecja pod znakiem zamachów 
BUDAPESZT, 21. 90. PAT. Według doniesień dzienników = Aten 

zebrała się dzisiaj rada miaistrów na nadzwyczajne posiedzenie. na którem 
obradowała nad kwestją nowego zamachu na rząd obecny, który mieli 
zamiar wykoneć ubiegłej aocy zwolennicy Pangalosa. Zamiar ten w czas 
udaremniła policja, 

Min. Zeelens o Lidze Narodów. 
RYGA, 21 9. PAT. Minister spraw zagranicznych Zeelens 

po powrocie z Genewy w wywiadzie z „dziennikarzami ošwiad= 
czył, że obecna sesja Zgromadzenia Ligi „Narodów wykazała 
tym razem jasno niezadowołenie wszystkich małych państw 
z działalności i polityki Ligi. Kandydatura Finłandji do Rady 
Ligi Narodów była popierana przez państwa bałtyckie i skandy= 
nawskie. Minister Zeelens zaprzeczył informacjom prasy, jakoby 
ministrowie państw bałtyckich odbyli szereg oficjalnych konfes 
rencyj i postanowili odbyć nową konferencję w Rydze. 

Rumunja cieszy się ze zwycięstwa, 
BUKARESZT, 21. 9. PAT. Cala prasa rumuńska zodkreśla komplet- 

ne zwycięstwo tezy rumuńskiej w Genewie. Z punktu widzenia moralnego 
Rumunja zyskuje jeszcze więcej, gdyż przyjąła ona propozycję Rady Ligi, 
podczas gdy Węgry rozpoczęły otwartą wałkę z Ligą Narodów. 

Węgry odwołują się do Trybunału w Hadze, 
GENEWA, 21. 9. PAT. (Szwajcarska agencja telegraficzna) Szef de- 

legacji węgierskiej hr. Apponyi złożył dziś wobec przedstawicieli prasy 
międzynarodowej oświadczenie o stanowisku Węgier w konflikcie z Ru- 
munją, Hr. Apponyi zaznaczył, że Węgry żądają, aby sprawę rozstrzygnął 
międzynarodowy trybunał sprawiedliwości w Hadze, którego wyrok Węgry 
zdecydowane są uznać niezaleźnie od tego, czy uważałyby ten wyręk za 
słuszny czy niesłuszny. 

Zbliżenie austro-niemieckie, 
BERLIN, 21. 9. PAT, Cała prasa berlińska podkreśla dzisiaj, że jed- 

noczesne uchwalenie w Niemczech i Austrji takiego samego kodeksu kar- 
nego, uzgodnionego pomiędzy obu krajami, jest pewažnym krokiem na 
drodze do połączenia Austrji z Niemcami. 

Nowa ustawa wojskowa w Estonji. 
GDAŃSK, 21. IX. Pat, „Baltische Presse" donosi z Tallinu: Estoński 

minister wojny Reck oświadczył w rozmowie z przedstawicielami prasy, że 
rząd przedłoży Sejmowi na jego najbliższem posiedzeniu projekt 
nowej ustawy o służbie wojskowej w. Estonji. „Projekt ten przewiduje czas 
służby wojskowej na jeden rok. Równocześnie przeprowadzona będzie 
reorganizacja wyszkolenia rekrutów. Po wejściu w życie nowej ustawy 
stan czynny armji estońskiej zmniejszy się o jedną trzecią. 

Zakończenie przygotowań do emisji poży”= 
czki polskiej. 

WARSZAWA, 21. iX. Pat Agencia Associated Press donosi 
z New porą że firma Blair 8 Company oraz Bankers Trust 
ukończyły już przygotowania do emisji 7 proc. pożyczki rządu 
polskiego w wysokości 70.000.000 dolarów. Emisja będzie roz- 
poczęta za 2 do 3-ch tygodni, 45 000000 dołarów będzie umie- 
szczonych na rynku amerykańskim, 10 miljonów w Londynie za 
pośrednictwem Banku Lazares Brothers, 6 miijonów w Szwaj- 

carji, 4 miijony — w Holendji, I miljon — we Francji. 

Okropna katastrofa w Toruniu. 
TORUŃ; 21. iX. Pat. Wczoraj w południe wydarzyła się w 

Toruniu katastrofa samoiotowa, której ofarą padl porucznik 
4 pułku lotniczego Żygmunt Duchowski. Spadł on z wysokości 
400 metrów na przedmieściu Torunia. aparat rozbił sę zupełnie, 
p lot poniósł śmierć. 

;, W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
я : c a ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
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Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe 1 tabelowe o 25proc. 

Zjazd w Dzikowie. 
Omawiając znaczenie zjazdu w 

Dzikowie trzeba rozróżniać wewnętrzne 

znaczenie tego zjazdu, t. j. jego zna- 

czenie dla stosunków poszczególnych 

stronnictw czy organizacyj .0 chara- 

kterze ziemiańsko - konserwatywnym 

pomiędzy ssbą,ioraz zewzętrzne zna- 

czenie Dzikowa," wchodzące w stosu- 

nek konserwatyzmu do innych stro- 
nictw w Polsce, względnie de polity: 
ki rządowej. 

Jeśli chodzi o wewnętrzne znacze» 
nie Dzikowa to poonieść musimy: 

Zbliżenie się organizacyj  polity: 
cznych między sobą. W _ Dzikowie 
zjechali się wszyscy, piastujący na- 
czelne i kierownicze stanowiska poli- 
tycy kenserwatywni. Z „Organizacji 
Zach. Pr. Państw. był Prezes i Wi- 
ceprezes zarządu głównego, z Pra- 
wicy Narodowej był Prezes Stron- 
nictwa i Prezes Oddziału Warszaw» 
skiego, z Chrześcijańska-Narodowych 
był Prezes Rady Naczelnej, Prezes 
Zarządu głównego, Wiceprezes Za. 
rządu głównego i Sekretarz General- 
ny Stronnictwa. Od wielu miesięcy 
toczą się w komisji porozumiewaw- 
czej narady, dążące do zbliżenia ugru- 
powań konserwatywnych do siebie. 
Lecz nigdy zdaje się dprzy jednym 
stole biesiadnym nie zasiadła tak 
kompletna reprezentacja każdego ze 
stronnictw. Nigdy dyskusja nie toczyła 
się w tak licznem a dobranem gro- 
nie, co właśnie nadawało tej dy. 
skusji rozległą wszechstronność, ro- 
biło ją kompietnie „wyczerpującą, To 
też należy z dużą radością skon- 
statować,; że dyskusja miała charak- 
ter niezwykle serdeczny, że różnice 
w poglądach i taktyce _poszcżegol- 
nych ugrupewań (które są, czego 
nikt negować nie myśli) nie wydały 
się jednak być tej natury, której prze- 
zwyciężać nie można. Wszystkim 
przyświecała jednak świadomość, że 
połączenie sił konserwatywnych daje 
pewność, że idea i praca konserwa- 
tywnego obozu znajdzie posłuch na- 
leżny wśród całego umiarkowanego 

spałeczeństwa połskiego. 

Przybycie przedstawicieli stron- 
nictwa Chrześcijańsho - Narodowego. 

Niemożliwą jest do pominięcia oko- 
liczność, że specjalnie licznie i okaza- 
le zarówno co do ilości, jak jakości. 
przedstawicieli reprezentowane było 
stronnictwo Chrześcijańske-Narodowe. 
Nie boimy się tutaj postawić kropki 
nad i. Wspomnimy więc o tem, że 
o ile Organiz. Zach. Pracy Państwo= 
wej, która stronnictwem nie jest, na- 
der energicznie stara się o to, aby 
jej członkowie w pracy dla dobra 
państwa współdziałali z rządem obec. 
nym, a każdą słuszną inicjatywę rzą- 

du wita z niekłamaną radością, (za- 

strzegając sobie prawo swobodnej 
krytyki wobec mylnych jej zdaniem 
posunięć rządu), uważając specjalnie 
działalneść rządu zdążającą do ogra» 
niczenia uprawnień parlamentu za 

słuszną i celową, — o ile stronnictwo 
Prawicy Narodowej głosiło zawsze 
hasłe współpracy na polu państwo- 
wem z każdym rządem, wychodząc z 
założenia, że nie nie może być szkod- 
liwszego vd bojkotu pracy państwo- 
wej, — 9 tyłe 'stronnictwo Chrześcij.» 
Narodowe od dawna było stronnic- 
twem szczególnie opozycyjnem wobec 
marsz. Piłsudskiego, szefa obecnego 
rządu. Dlatego też Dzików znaczy tu 

zwrot, krawędź, początek nowego 
okresu poglądów i działalności w 
dziejach Chrześcj.-Narodowych. Nie 
powiemy chyba zawiele, jeśli zazna- 
czymy, że politycy piastujący w tem 
stronnietwie urzędy kierownicze da- 
szli do przekonania, iż naieży z całą 
dobrą wolą wysłuchać i zastanowić 
się nad tem, jakiemi przekonaniami 
kieruje się rząd, starając się w Polsce 
ograniczyć dotychczasową daleko idą- 
cą swobodę parlamentu, a podnieść 
jednocześnie znaczenie i siłę władzy 
wykonawczej. Można oczywiście u- 
patrywać liczne błędy w tej 
pracy nad zmianą stosunków do. 

tychczasową, w tej pracy ograniczającej 
secjmowładztwo, lecz od _ siebie 
wyrazimy to przekonanie, że prawdzi- 
wy konserwatysta nigdy nie może stać 
się rzecznikiem omnipotencji paria- 
mentarnej, tej zasadniczej idei konsty- 
tucji 17 Marca. 

Konserwatystów zaś wśród Chrześ- 
cijaūsko-Narodewych jest bardzo wie- 
lu. Konserwatywne naprawdęi pięknie 
jest  przedewszystkiem ziemiaństwo 
wielkopolskie, które tak godnie i 
dumnie przez cały okres niewoli nios- 
lo sztandar ziemiaństwa polskiego. 
Nie straciło tu kontaktu z ludem, 
przeciwnie nauczyło serca całej dziel- 
nicy bić jednym odruchem, gdy icho: 
dziło © obronę rzeczy polskiej, Stwa- 
rzając granitowe podstawy ekonomicze 
nego bytu, jednocześnie* przechowało 
między sobą takie skry ekstazy, takie 
postacie oświetlone blaskami najpięk- 
niejszego romantyzmu, jak Władysław 
Zamoyski, piękny piastun mesjanicz- 
nych tradycji naszej emigracji. e 

Zewnętrzne _ znaczenie zjazdu 
w Dzikowie, Przez przybycie na 
zjazd -p. pułkownika Sławka, wyższe- 
go urzędnika Prezydjum Ministrów, 
bliskiego przyjaciela $Marsz. Piłsud- 
skiego podkreślone zostało, że szef 
obecnego rządu nie stroni się od 
sfer ziemiańskich, przeciwnie szuka z 
niemi stałego kontaktu. Podkreślenie 
to wypadło na dni kilka przed sesją 
sejmową, przed planowanem liej ode 
roczeniem, co całemu zjazdowi w,Dzi- 
kowie specjalne nadaje znaczenie. Za 
rzuty, które stawiają pułk, Sławkowi 
pisma radykalne, że przybył na za- 
proszenie hr. Tarnowskiego, wydają 
się nam nie tniec uajmuicjszcgu uza* 
sadnienia. Przecież iak niedawno od 
postępowców, radykałów, nawet so- 
cjalistów słyszeliśmy zdanie, że Pol- 
sce naprawdę potrzebny jest zwarty 
obóz, reprezentujący rolnictwo i kapi: 
tał a pozbawiony demagogji. To jest 
właśnie robota, którą reprezentuje 
zjazd w Dzikowie. Zdaje się, że P. 
pułk. Sławek mógł do niej zachęcać 
nie tracąc sympatyj, które posiada na 
lewicy. Kim jest pułk. Sławek? Każdy 
kto się interesuje polityką polską wie, 
że przedewszysikiem jest to przedsta- 
wicie! nieskazitelnej uczciwości i uczci- 
wości tej fanatyk, i gorący patryjota. 
Po - drugie wiadomo, że jest to były 
rewolucjonista, który walczył za spra- 
wę polską tak jak ją rozumiał, w 
konspiracjach bojowych. Teraz w Dzi- 
kowie spotkały się w osobie „pułk, 
Sławka i ziemian poznańskich dwa 
obozy, które dotychczas nie rozma- 
wiały prawie z sobą. Wczorajszy, pol- 
ski antyrosyjski aktywizm rewolucyj- 
ny i wczorajsza polska walka z Prue 
sami o byt na polu instytucji praw- 
nych i ma polu ekonomicznem, Oba- 
zy te poraz może pierwszy rozma” 
wiały w atmosferze spokoju, w atmo- 
sferze, która mówiła, że interes pań- 
stwa powinien być wyniesiony nad 
wszystkó. Gdyby pułk. Sławek dziś 
jeszcze stał na stanowisku walki klas, 
na stanowisku socjalistycznem, nie 
przyjechałby do Dzikowa. Gdyby zie- 
mianie poznańscy byli istotnie tymi, 
za których ich mają pisma socjali- 
styczne, tośjest obrońcami interesów 
swojej kieszeni, nie interesującymi się 
poza tem niczem, nie rozmawialiby 
ź pułk. Sławkiem, Jesteśmy przeko: 
nani o znaczeniu roli, która przypacła 
w odrodzonej Polsce naszej, konser- 
watywnej ideologji i cieszymy się z 
tej rozmewy. Wiemy o tem, że są tacy, 
którzy z jej powodu się zmucą. Cać. 

Prawnicy dla powodzian. 

WARSZAWA. 21.X. PAT, W gma- 
chu sądu okręgowego w Warszawie 
odbyło się zebranie przedstawicieli 
zawodu prawniczego, mające na celu 
niesienie pomocy ofiarom powodzi. 
Na zebraniu byli obecni p. minisier 
sprawiedliwości Meysztowicz i p. wi 
ceminisier Car. Na czele wyłonionego 
komitetu stanął minister Meyszto- 
wicz, 

jednuszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc" drożej. Zagraniczne о 

drožej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 Er. 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ul 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

Wyjazd Prezydenta Mościckie. 
go do Spały. 

WARSZAWA, 21.)X, (żel. wł. Słowa) 
Prezydent Rzeczypospolitej wyjechał 
w dniu dzisiejszym do Spały skąd 
powróci w piątek. 

Odroczenie sesji Senatu, 
WARSZAWA 21. IX (żel, wł. Słowa) 

Po wczerajszem odroczeniu sesji Sej- 
mu, w dniu dzisiejszym Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej podpisał de- 
kret o odroczeniu sesji Senatu, 

Marszałek Trąrapczyński po roz- 
mowie z przedstawicielami klubów 
postanowił wystosować do Pana Pre- 
zydenta list z protestem. 
Rokowania handlowe z Niem. 
cami nie będą wznowione. 

WARSZAWA. 21.9 (tel.wł. Słowa) 
Poseł niemiecki p. Rauscher po pow- 
rocie z urlopu przyjęty był przez wi- 
ce-ministraKnolla,zastępującego chore. 
go min, Zaleskiego. Półurzędowy ko- 
munikat wydany po tej wizycie 
stwierdza, iż omawiana była sprawa 
wznowienia rokowań o traktat han- 
dlowy pomiędzy Polską a Niemcami, 
jednakże nie należy się liczyć z 
rychłem wznowieniem rokowań po- 
nieważ rząd niemiecki nie udzielił 
posłowi Rauscherowi dostatecznych 
instrukcyj, jak również dlatego, że 0- 
becny rząd niemiecki mie śpieszy się 
z załatwieniem sprawy przywozu pro» 
duktów rolnych z Polski de Nie- 
miec, 

Sprawa ta była jedną z glównych 
przyczyn wstrzymania rokowań han- 
dlowych  polsko-niemieckich wobec 
czego, jak głesi cświadczenie półu- 
rzędowe, nie należy oczekiwać wzne- 

a, ich w najbliższych tygod- 
niach. 

Wojewoda Korsak przeniesio. 
ny do Kielc. 

„Monitor Palski* ogłasza nomina- 
cję dotychczasowego wojewody stani- 
sławowskiego, Włady-sława Korsaka, 
na stanowisko wojewody kieleckiego. 

Kto będzie wojewodą stani 
stawowskim, Ё 

Najważniejszym kandydatem na 
stanowisko wojewody stanistawow- 
skiego jest obecny wicewojewoda 
krakowski, dr. Aleksander Morawski. 

Dr. Al. Morawski pochodzi z Ma- 
łopolski Wschodniej, z wykształcenia 
jest prawnikiem. Brał udział w odby- 
tej niedawno międzynarodowej kon- 
ferencji prawniczej w Londynie. Przed 
wstąpieniem do służby administracyj- 
nej był członkiem korpusu sądowego 
w randze pułkownika. 

Kłamstwa „Gazety Warszaw. 
skiej“. 

WARSZAWA. 21.X, PAT. W N-rze 
258 „Gazety Warszawskiej Porannej" 
z dnia 20 września r. b. podano 
treść rzekomego wywiadu, jaki miał 
być udzielony przez p. wiceprezesa 
Rady Ministrów prof, Bartla dzienni- 
kowi „Epoka” w sprawie zużycia po- 
życzki zagranicznej. Polska Agencja 
Telegraficzna upoważniona została 
do stwierdzenia, że p. wicepremjer 
prof. Bartel żadnego wywiadu w 
sprawie pożyczki zagranicznej dzien- 
nkowi „Epeka* nie dawał i wywiad 
taki w „Epoce* dotychczas drukowa- 
ny nie był. 

NOGE 
Zgon biskupa Klundera. 

TORUŃ, 21 9. Bat, «Słowo Po- 
morskie» donosi z Pełplina, że we 
wtorek o godz. 23 min. 30 zmarł tam 
po dłuższej chorobie biskup sufragan 
chełmiński Jakób Klunder. 

Przesłuchanie Gusiewa i 
Szlecera. 

WARSZAWA, 21—X, Pat Komu- 
nikują mam z ministerstwa spraw za- 
granicznych, że sędzia śledczy Wituń: 
ski przesłuchał dnia 19 bm, w cha- 
rakterze Świadków | funkcjonarjuszy. 
sowieckiego poselstwa Gusiewa i 
Szlecera. Sowieckie poselstwo w War- 
szawie zakomunikowało ministerstwu 
spraw zagranicznych w tej sprawie, 
że aczkolwiek uważa ono zasadnicze, 
że funkcjonarjusze obcego poselstwa 
nie podlegają kompetencji sądów pole 
skich, w tym jednak wypadku nietyl- 
ko zgodziło się na przesłuchanie, ale 
ze swej struny zwróciło się O to do 
ministerstwa spraw  zagtaniczaych 
pragtąc tem dać dowód, że rządowi 
ZSSR zależy na całkowitem  wyjaš- 
nieniu tej sprawy.  



z 

Kazimierz 

ECHA KRAJOWE 
w. MOSARZ. 

— Wizyta arcypasterza. W dn. 
11 września nieprzebrane rzesze lud- 
ności przybyłe z okolicznych wsi i 
forwarków, już od samego rana Ocze- 
kiwały z niekłamaną radością zapo- 
wiedzianej arcypasterskiej wizyty za- 
pełniając sobą niemai szczelnie plac 
kościelny, oraz przyległe drogi, a 
piękne tryufalne bramy samorzutnie 
powzneszone licznie we wsiach i 
przy głównych drogach wiodących ku 
parafji potwierdzały tę niekłamaną ra- 
dość. 

Około godz. 2ej po poł. dzwony 
kościelne oznajmiły wjazd dostojnego 
gościa w granice wsi Mosarskiej, Lud 
oczekujący zakołysał się, cisnąc się 
naprzód entuzjastycznie ku nadjeżdża: 
jącemu powozewi,  zaprzężonemu w 
dziarską czwórkę gniadoszów, w któ» 
rym oprócz dostojnego wizytatora 
jego Ekscel. ks. areb. Romualda Jał: 
brzykowskiego znajdował się również 
j przewielebny dziekan głębocki ks. 
Zienkiewicz, 

Przed trymfalną bramą, na placu ko- 
ścielnym, wykonaną prawie wyłącznie 
z samych zboż i kwiatów polnych na 
której widniał napis „Witaj nam ar- 
cypasterzu* przyjął chlebem i solą 
przybyłego arcykapiana, w imieniu ca- 
łej ludności parafji, wójt gminy Łuc- 
kiej — p Antoni Siemaszko, w imie- 
niu zaś miejscowych organizacji spo- 
łęcznych p. Kazimierz .Petaszewski. 
Po udzieleniu arcypasterskiego błogo* 
sławieństwa zebranej ludności wśród 
okrzyków „Niech żyje nam arcypa« 
sterz* ruszono: procesją ku głównym 
wrotom kościoła, na stopniachj które- 
0 oczekiwał proboszcz ks. St. 

„Klimm. 
Po chwili rozpoczęła się msza św. 

którą celebrował arcypasterz poczem 
J. E. arcybiskup metropolita udzielił 
bierzmowania, do którego przystąpiło 
„przeszło 1000 wiernych. 

W tym że dniu wieczorem odwie* 
dził j. E. Dom Ludowy R.'O. K. W 
jmieniu R.O.K. witał arcypasterza p. 

Petaszewski, poczem w 
imieniu młodzieży — małeńka Jania 
Łoziczonkówna ofiarowując pięknie 
spleciony wieniec ze zbóż i kwiatów 
„polnych przeplatany biało czerwoną 
wstęgą. 

j. E. arcypasterz udzielił wszyst- 
'klm swego błogosławieństwa, poczem 
w krótkich słowach przemówił do 
zebranej młodzieży nawołując ją do 
zrzeszenia się dla wspólnej pracy i 
nauki. 

Wieczór zakończył barwny ładnie 
zainscenizowany žywy obraz „Polska“, 
Opuszczając Dam Ludowy J. R 

car kierowałehwa 4 dalszej © wyfrwa: 
łej w duchu katolickim pracy. 

Nazajutrz rano jego Ekscelencja 
ks. arcybiskup w towarzy- 
stwie proboszcza parafji Mosarskieį 
udał się na wizytację kaplicy do maj. 
Kozlowska, odległego od Mosarza o 
7 kilowetrów: 'Po powrocie do ko- 
ścioła Mesarskiego udzielił pozosta* 
łym sakramentu bierzmowania i po 
pożegnainem kazaniu ze stopni ełta- 

"rza odszedł, odprowadzany przez pro- 
cesję do murów piebanji, skąd po 
spożyciu obiadu o godz. 2-ej po poł. 
żegnany entuzjastycznie przez lud- 
ność i miejscowy komitet parafjalny 
odjechał wśród okrzyków „Niech ży- 
je”, w pięknie ubranem białemi kwia- 
tami powozie. W.' Kazimierski. 

(BARANOWICZE, 
— Budowa przystanku na st. 

Baranowicze-tow. Na skutek pole- 
cenia Dyr. P, KP. w Wilnie, Od- 
dział Drogcwy przystąpił de budowy 
prowizorycznego dworca (przystanku) 
ma st. Bararowicze-—tow, (stare). Z 
dniem 1 paź iziernika pociągi pośpiesz- 
ne nie będą zachodziły na st, Bara- 

, nowicze—osob. (nowe), a bęzpośred- 
nio ze stacji towarowej będą szly do 
Stolpców. Prowizoryczny ten przysta- 
nek ma być oddeny do użytku 1 paź- 
dziernika, co nateży przypuszczać bę- 
dzie wykonane, W związku z budową 
prowizorycznego dworca podlegają 

Głos O sprawie Litwy. 

Wyszło nas stamtąd wielu, 

— zaciekłe, twarde rody — 

dzieciństwo nasze w iasach, 

dokoła — wielkie wody, 

moczary, porosłe bahunetm, 

jeżyn kolczaste druty, 
żórawie w księżycu tańce, 

słowicze w maju nuty. 

    

Wyszło nas stamtąd wielu, 
rozeszliśmy się po kraju: 

wszystkie dzielnice Polski 

masz upór zacięty znają! 

_ Wzięliśmy się do roli, 

do szabli, do pędzla, do pióra, 

wstąpiliśmy ua ambony, 

zasiedliśmy po biurach. 

Wszędzie, gdzieśmy stanęli 
— poważni, ubodzy w słówka, 

powstawał jakby szaniec, 
jakaś obronna placówka, 

powstawał surowy ład, 

powstawał zarodek potęgi, 
dech siły wyrastał z niczego 
i własne zataczał kręgi. 

II. 

jczyzna nasza sięga 

przeróbce i tory kolejowe, które na 
gwałt są przerabiane. 

Z wiosną 1928 r. według oświad- 
czenia p. Prezesa Dyrekcji władze ko- 
lejowe przystępują do budowy stałe: 
go dworca na obecnej st. towarowej 
(w śródmieściu), co bezwzględnie 
przyczyni się do rozwoju miasta. A 
już najwyższy czas to uczynić. gdyż 
obecne stacje są oddalone 2 kim, od 
miasta, co naraża podróżnych па 
zbędne wydatki, 

— Dodatkowy pociąg. Władze 
kolejawz z dniem 15 października u- 
ruchomiły dodatkowy pociąg towaro- 
wo-osobowy między Baranowiczami i 
Siołpcami wsdług rozkładu; odeišcie 
z Baranowicz—tow. o godzinie 3 ra« 
no i pewrót za Słełpców o godzinie 
21-ej (9 wieczór). 

— Nieszczęśliwy wypadek. W 
dniu 16 września r. b. podczas Ćwi- 
czeń rzucania granatem uległ nieszczę- 
śliwemu wypadkowi porucznik 78 p.p. 
Pitułko, którego oskolsk granatu ra- 
nił w okolicę serca, pozostając w cie- 
łe. Ranionego w stanie ciężkim od- 
wieziono do szpitala w Warszawie. 

— Popisy glmnastyczne „So- 
koła". Podczas Wystawy Rolniczej w 
Baranowiczach w dniu 11 września 
r. b. miejscowe T-wo „Sokół* przy 
wydatnej pomocy Guiazda Wiłeńskie- 
go urządziło popisy gimnastyczne na 
placu Straży Pożarnej. Drużyda ćwi- 
cząca, składałąca się druhów i dru- 
hen, pokazała dokładnie wykonane 
ćwiczenia na przyrządach oraz precy- 
zyjne wolne ćwiczenia druhen gniaz- 
da Wileńskiego t. zw. Kalisteniczne, 
które wywołały niekłamany zachwyt 
publiczności. 

Pomimo pewnych braków organi: 
zacyjnych całość wypadła bardzo do- 
datnio. 

Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że 
chociaż pogoda dopisała, liczba wi- 
dzów nie była wcale imponującą, co 
w znacznej mierze tłómaczy się tem, 
że w dniu tym Baranowicze były za- 
absorbowane wystawą i wyścigami 
Kresowego Klubu Jazdy. 

Po popisach w salach Siražy 
Ogniowej odbyła się wieczornica, na 
której, jak zwykle ochoczo i wesela 
bawili się i Sokolstwo miejscowe i 
przyjezdac. 

Obecni na wieczornicy ziemianie 
hr. Jarosław Potockii i Adolf Bittner, 
chąc przyjść z wyda ną pomocą gniaz- 
du Baranowickiemu, które buduje So- 
kolnię, ofiarowali ze swych lasów 
wcale pokaźaą ileść budulcu: p. hr. 
Potocki 100 m. i p. Bittner 50 m.*. 

WILEJKA POWIATOWA. 
— „Bitwa nad _Dasławicami” 

Po raz pierwszy Wiłejka oglądać 
będzie widowisko ma wolnem po» 
wietrzu. Na świeżo wybudowanej 
scenie  odegraną zostanie po raz 
pierwszy  szłuka  Anczyca p. t. 
„Kościuszko pod Racławicami* w ca- 
łej swej osnowie. A 

'Widówisko to zorganizował i wy* 
konał zespół teatru dramatycznego 
„Lutai Wilejskiej", znanej nam już 
ze swego objazdu po powiecie z 
„Chatą za wsią”, przy łaskawym 
współudziale Szkoły Podofieerskiej 
lił Brygady K..O. P, w Wilejce, dzię- 
ki ofiarności i uprzejmości Dowódcy 
il Brygady K. O.P. JWPana Pułkow- 
nika Skorobohaty-Jakubowskiego. 

Gouna pochwały iniejatywa Za- 
rządu „Lutni* spotka się zapewne z 
wieikiem „zainteresowaniem i uznaniem 
społeczeństwa miejscowego tem wię: 
cej, że wykonanie tak pięknego i 
trudnego zarazem dzieła pochłonie 
niemało trudu i poświęcenia całzgo 
zespołu dramatycznego. 

Reżyserję sztuki objął kierownik 
dramatyczny „Lutni* p. Witold Sie- 
licki, mauczyciel szkoły powszechnej 
w Wilejce. Praca już na ukończeniu 
i wystawiona będzie .po raz pierwszy, 
jako premjera w Wilejce w dniu 2:go 
peźlziernika b. r., następnie zespół 
objedzie: Mołodeczno, dnia 9-X b. r, 
Kraśne—16.X b. r., Budsław 23 X b. 
r. i Raków—30-X b. r. 

szeroko — jak polska modlitwa, 
lecz dom nasz pozostał za nami, 
za mami została Litwa, 
dem nasz nad brzegiem jeziora, 
za jakimś borem, bajorem, 
i dusza go ciągle wspomina 
i serce z tęsknoty chore... 

Tam rybak siwiutki usiadł, 
a przed nim — woda milcząca; 
rybitwa buja i czajka 
w przelocie powierzchnię trąca; 
zapada ptak dziki w gąszcz, 
dym się po łące ściele, | 
zakwita dzięcielina 
i pachnie... pachnie zielę.., 

Pójdź po przez las na przełaj, 
obok oparzeliska: 
w mroku wczesnego wieczoru 
wioska oknami połyska, 
połyska wioska oknami, 
skrzyp słychać drewnianych wierze... 
Na końcu alei brzozowej 
dwór długowieczny bieleje.,, 

Wyszło nas z Litwy wielu 
i wszyscy tęsknimy do niej, 
do tej, co drzwi swe zawarła 
| powrołu nam mieczem broni, 
Wygorzał w sercu gniew 
i na nic się odwet spopielił; 

5 ŁO WO 

Intryga niemiecka © Touroguch. 
Sensacyjne rewelacje 0 pomocy Berlina. 
W dn. wczorajszym otrzymaliśmy z wiarogodnego źródła wia- 

domość, że pewien z Litwy, socjal'demokrata, który brał czynny 
udział w powstaniu w Taurogieńskiem udzielił niesłychanie sen- 
sacyjnych rewelacji o putschu litewskim. 

Jednocześnie informacje, zebrane z innych źródeł, malują 
zamach na Litwie w ten sposób: 

Powstanie przygotowywane było już oddawna przez radykalną opozycję 
litewską, mianowicie przez socjal-demokratów i ludowców. Nie mając ku temu 
odpowiednich sił i środków, zamachowcy poruszyli sfery niemieckie w Berli- 
nie. Udało się im przekonać dyplomację niemiecką, iż rząd premjera Woldema- 
rasa o ile uda mu się szczęśliwie przeprowadzić referendum, zmieni kardynal- 
nie swe stanowisko względem Polski z jednej a Niemiec z drugiej strony i że 
jakoby już dziś rząd Smetony i Woldemarasa wykazuje wybitnie polonofilskie 
tendencje. Pertraktacje w tej sprawie socjalistów z Berlinem prowadzone były 
już w lipcu r. b. Podobno znany kapitan Majus pozostawał na wywiadowczej 
służbie niemieckiej, przynajmniej wiadomem było, że otrzymywał stale jakieś 
pieniądze z Królewca, dokąd też często jeździł po ewem zwolnieniu z wojska 
litewskiego. Niejaki Szałdonas miał rzekomo przywieść około 500 rewolwerów 
systemu maurter niemieckich. Również z Niemiec otrzymano bomby ręczne. Cał- 
kowite uzbrojenie i przygotowanie do zamachu ukoficzone było w koficu sier- 
pnia. Czekano wszakże na koniec żniw. 

Podobno pomiędzy zamachowsami i pewnemi 'wpływowemi kołami Ber- 
lina stanął układ, mocą którego wzamian za poparcie pow:tania, rząd lewicowy 
przyrzekł daleko idące ustępstwa względem Niemiec. Dotyczyć to miało głównie 
polityki zagranicznej, a w dużym stopuia sorawy Kłajpedckiej Kłajpeda w cza- 
sie przypuszczalnych rozruchó w zajzta być miała przez wojska niemieckie, które 

rzekomo bronić miały ludności niemieckiej W ten sposób zamachowcy zrzucali 
z siebie odpowiedzialność za oddanie Kłajpedy. Cała sprawa trzymana była w 
wielkiej tajemnicy. Ważne dokumenty posiadał w tej sprawie jakoby baron 
Tornau, którego aresztowano w Telszach. Charakterystycznem jest, że nie doszło 
do żadnych pertraktacji pomiędzy zamachowcami i przywódcami ruchu komu: 
nistycznego na Litwie. Natomiast masy komunizujące pociągaięte b/ć miały też 

przez przywódców. socjalistów. Początkowo zamierzano wywołać powstanie w 
Szawlach lub Telszach, później jednak ułożono plan w ten sposób, że uderzyć 

miano na Kowno z dwuch stron: od zachodu z Taurog i od południa z Olity. 
Jednocześnie miały jeinak powstać i inne miasta, Z wielkim żalem odzywa się 
ów informator o przywódcich powstania, którzy popsosta stchórzyli i znaleźli 
się wszyscy w Taurogach, gdzie czuli się bezpieczni wobec bliskości granicy nie- 

mieckiej, 

Cekawzm jest, że z Rygi nadeszła wiadomość według której 
pewną pomoc zamachowcom udzielić mieii też socjal. demokraci 
łotewscy pozostający ostatnio pod dużym wpływem N emięc. 

Faktem również jest, że o terminie wybuchu powstania poin- 
formowany był również pewien funkcjonarjusz wose'stwą niem ec- 
kiego w Kownie. Zachodzi możliwość, że odnośnie zwlaszc:a 
zamachu pianowansgo w Olicie, mógł on zdradzć Zbegły Pie- 
czkajtis kierownik tamtejszego zamachu znajduje sę w Królewcu' 

Wypady powstańców na oddziały wojskowe, 
RYGA, 2,. 9. PAT. „Jaunukas Zinas* donosi z Kowna, że rozpro- 

szeni w Taurogach przez oddziały wojskowe powstańcy schronili się w 
okolicznych lasach, gdzie organizują się, a skąd przy poparciu okoliczne- 
go chłopstwa czynią wypady na oddziały wojsk regularnych. 

TWE O ——————— 

W komisji rózbrojeniowej. 
GENEWA, 21—9, Pat. (Szwajcarska agencja telegraficzna) Komisj a 

rozbrojeniowa Zgromadżenia Ligi przyjęła dziś wieczorem zaproponowaną 
przez pedkomisję rezoiucję, która obejmuje, i uzgadnia wnieski Paul-Bon* 
coura, hr. Bernstorffa i Loudena. Rezolucja ta żąda kontynuowania prac 
przygotowawczego komitetu międzynarodowej konferencji rezbrojeniowej 

Pielgrzymka amerykańska do Verdun, 
VERDUN, 21 XI. PAT. Gen. Pershig odbył wraz z 400 legjonistami 

amerykańskimi pielgrzymkę do Verdun, gdzie połączył się z nimi Poincare. 
Przemawiająć w czasie 
odegrała bohaterska obr 
o energji francuskiej Z kolei 

nkieliu Poincare przynamniał daniacią 
la Verdun, która przekonała Stany Zjednoczone 

premjer 

rolę, jaką 

zosrazował szczegółowo udział 
armji acaerykańskiej w walkach, które przyczyniły się do uwolnienia 04- 
cinka Verduo. 

Poincare stwierdził na końcu, że podobne braterstwo broni nie może 
być tylko uczuciem chwilowem, skazanem na zagładę z pewodu konfliktu 
interesów, które niezawodnie rodzą się i trwają po tak gwałtownych wstrzą- 
śnieniach międzynarodowych. Wszyscy Amerykanie bez względu na to, 
czy przybywają do nas szlakami powietrznemi, czy przez morze, mogą 
być pewni, iż spotkają się we Francji z najserdeczniejszem przyjęciem. 
Wszysey ci, którzy przybyli przelewać na naszej ziemi swą krew, będą 
mieli zawsze w sercu Francji uprzywilejowane miejsce. 
WE TTT T IIS TS EA 

KRAŠNE N/USZĄ. 
— Pokaz hodowlany. Dzięki 

inicjatywie komitetu  wystawowegs 
pokazów  hodowianych i przemy- 
slu ludowego pow. Mołodeczań: 
skiego, w skład którego wchodzą: 
jako przewodniczący — Starosta Mo- 
odeczański Janusz Piekutowski oraz 
członkowie Oskar Swida, Marceli 
Szymankiewicz Zygmundi Wojczu- 
lanis, odbyła się tu w dniu 15 wrze: 
śnia b. r. wystawa pokazów hodo- 
wlanych i przemysłu ludowego. 

Pomimo niesprzyjających watua- 
ków aimosferycznym naogół wysta. 
wa wypadła bardzo dodatnio i ścią- 
guęła najlepsze godne uwagi ekspo- 
naty z całego powiatu Mołodeczań- 
skiego, stanowiące cały dorobek pra- 
cy rolników tego powiatu z dziedzi- 
ny hodowlanej, przemysłu, tkactwa, 

nie żądamy żadnego okupu, 
nie trzeba nam mśclcieli. 

Nie chcemy z Litwą wojny, 
nie chcemy z Litwą zwady, 
jakośmy dawniej siadali 
zasiędziem i dziś do rady; 
jedna nas ziemia zrodziła, 
wszyscyśmy krwią zbratani, 
uradzimy nowe pakta, | 
wieczyste wierności trwanie, 

Spłynęła krew naszych więźniów, 
rozsypały się kości zabitych... 
Precz z rejestrami win, 
niech zostaną na zawsze zakryte, 
niech będą pogrzebane 
u wspólnych granic kresul... 
Nie chcemy z Litwą kłótni, 
nie chcemy z Litwą procesu, 

Iv. 

Nie ufacie polskiemu słowu, 
macie wstręt do mazurskiej krwi, 
boicie się zdrady, co cierniem 
w podanej ręce tkwi? 
Dziedzice podejrzliwi 
tradycji Witoldowej 
wolicie pod jarzmo niemca 
niebaczne poddać głowy 

Łamiecie uparte serca 
o dziejowych przeznaczeń spiż, 

garbarstwa i wytwórczości rolniczel, 
Podnosząc w pierwszym rzędzie 

zasługi organizatorów wystawy prze- 
konani jesteśmy, że ich owocna pra- 
ca znajdzie szerokie zrozumienie i 
zachęci społeczeństwo miejscowe do 
dalszej pracy twórczej na polu roz- 
waju gospodarstwa i przemysłu wiej- 
skiego. 

Jednocześnie z otwarciem wystawy 
rolniczej odbyło się poświęcenie mie- 
czarni spółdz. Uroczystość urozma'co* 
na została atrakcjami sportowemi, 
wśród których największe zaciekawie- 
nie wywołały wyścigi konne miejsco- 
wej ludności oraz mecz piłki nożnej 
drużyn 10 baonu K.O.P, i PW. w 
Małodecznie, Uroczystość spowodo- 
wała liczne przybycie gości zamiej- 
scowych. S. K 

wstrętna wam polska mowa 
i połski ksiądz i krzyż? 
Tej samej krwi, co i my, 
tej samej rzymskiej wiary 
—jak grzechu, jak śmierci, jak trądu 

boicie się naszych czarów... 

Boicie się naszej miłości 
jak jeleń czujay—zasadzki, 
rąk naszych wyciągniętych 
—]ak petli na szyi lackiej; 
znajomych lękacis się oczu, 
co przejrzą was aż do dna... 
I gnacie od nas do niemców 
jak zwierz do pożaru gnal 

У. 

Rusko-litewsko-tatarscy, 
z bojarów dumnych i putnych 
jesteśmy twojego rodu, 
szaulisie balamutny. 
Czaisz się tuż u granic, 
łeb ci się twardy pali: 
„Żeby nie pan Piłsudski 
toby my Wilna dostali!” 

Czaisz się po ostępach 
wśród bagien i mrówich kopiec 
i nienawidzisz i skrycie 
szukasz, czemby nam dopiec; 
pożarem i krwią bezbronnych 
zalaćbyś rad granice... 

Kongres w Królewcu. 
Polityka niemiecko narodowa 

Formalne i uroczyste 

częło się _ wczoraj 
hołdowniczej na 

szoną w Tannenbergu. 
Przewodniczący stronnictwa 

Westarp wypowiedział zasadniczą mo- 
wę programową, w której mówiąc o 
sprawach polityki wschodniej wska- 
zał, że Polska w swej akcji tępienia 
żywiołu niemieckiego nie szanuje ani 
prawa międzynarodowego, ani trakta- 
tów, ani zasady . samostanowienia O 
sobie, Jednocześnie zaznacza się, 
stwierdził hr. Westarp, wyraźae dąże- 
nis Polski do zagarnięcia dalszych 
jeszcze prowincyj wschodnich Nie- 
miec, a mianowicie Prus  Wschad« 
mich. Powołując się ma książkę b. 
konsula Srokowskiego, oświadczył 
hr. Westarp, że Umocnienie się 
wojskowe Polski na _ granicy 
Prus Wschodnich, wychowywanie 
wojskowe młodzieży i wzmecnia- 
nie elementu pelskiego na Pomorzu 
mają na celu przekonanie Augiji i 
Ameryki, że Prusy Wschodnie są tyl- 
ke kclonją niemiecką w łonie świata 
słowiańsko-litewskiego. Połska opiera 
swe nadzieje co do Prus Wschodnich 
na ciężkiem położeniu gospodarczem 
tej dzielnicy. Nadzieje Polskie na zje- 
dnanie sobie kierowniczych kół nie- 
mieckich w Prusach Wschodnich roz- 
bijają się © zdecydowany opór tej 
prowincji. Rzesza jednak musi pamię- 
tać o Prusach Wschodnich i dbać o 
nie z szczególną troskliwością. Pe zaa* 
takowaniu Litwy za prześladowanie 
Niemców w  Kłajpedzie, eświadczył 
hr. Westarp, że Niemcy odrzucaja 
wszelką myśł e Locarno Wschodniem. 

Przemówienie swe hr. Westarp 
zakończył sformułowaniem polityki 
niemiecko-narodowej w trzech punk- 
tach: oswobodzenie okupowanych te- 
renów niemieckich, obrona myśli mo- 
narchistycznej i obrona barw czarno- 
biało-czerwonych dawnej monarchji 
niemieckiej, (P.A.T.). 

GREKI 

Ostrzelanie samolotu pasażer- 
skiego przez bolszewików. 

WARSZAWA, 21.1X, (żel wł. Słowa) 
Niemiecki samolot pasażerski lecący 
z Rygi do Moskwy został ostrzelany 
przez sowiecką: i łotewską straż gra- 
niczną. Wypadek ten nastąpił na sku- 
tek zboczenia samolotu z drogi. Ani 
aparat ani pasażerowie nie odnieśli 
szkody. 

Pomoc Ramunji dla powo. 
dzian. 

BUKARESZT, 21. 9. Pat. Celem 
przyjścia z pomocą ofiarom powodzi 
w Małopolsce Wschodniej rząd ru- 
muński wydał zarządzenie, że w cią- 
gu dni 15 zboże wywożone z Ru- 
munji do miejscowości, które ucier- 
piały od zalewów, będzie zwolnioae 
od opłat wywozowych. 

Draga partja na remis. 

BUENOS-AIRES, 21 IX. Pat. Diu- 
ga p:rija o szachowe mistrzowstwo 
świata pomiedzy Alechinem i Capa 
blanką zakończyła się na remis. 

Sejmik kłajpedzki. 

KOWNO, 21—I1X Pat, Litewska 
agencja telegraficzna donosi, że sejm 
kłalpedzki ma być zwołany na 5 
paź dziernika. 

poszukuję 
PIANINA w celu wynajęcia, 
Żgłoszenia do Administr. <Słowa>. 

  

  

otwarcie 
kongresu partji niemiecko-narodowej 
w Sali ratusza królewskiego rozpo- 

od manifestacji 
cześć prezydenta 

Hindenburga za jego mowę wygło- 

hr: 

Trudny wybór. 
Kto będzie następcą Rakowskie- 

go w Paryżu? 

L'ECHO DE PARIS donosi wed- 
ług informacj madesłanej z Moskwy, 
via Stockholm, že data wyjazdu Rakow- 
skiego z Paryża nie jest jeszcze ozna- 
czona. Co do jego następcy, to ża 
pierwszego kandydata na to stano- 
wisko uważany był zawsze Kamie- 
niew (ożeniony z siostrą Trockiego). 
Ponieważ jednak podpis jego znajdu- 
j: się również pod znanym manifes- 
tem, kandydatura ta odpada. Z po- 
śród innych „dyplomatów proletarjac- 
kich* 
który się odznaczył działalnością pro- 
pagandową w Chinach, Litwinowa, 
który fabrykował fałszywe monety, 
Furstenberga-Ganeckizgo, który za- 
stał kiedyś wydalony z Danji za szpie- 
gostwo na rzecz Niemiec, eraz tow. 
Joffsgo, dzięki któremu Francja stra- 
ciła conajmniej półtora miljona ludzi, 
Wszyscy wymienieni kandydaci nie 
mają żadnych Szans. Możliwą jest 
jeszcze tylko—według otrzymanych 
informacji — kandydatura Krestinskie- 
go, obecnego posła Sowietów w Bzar- 
linie, który zbliżony jest w swoich 
zapatrywaniach do Rakewskiego, Nie 
był on obecny na ostatnim zjeździe 
Ill Międzynarodówki, wobec czego 
podpis jego nie figuruje pod manife- 
stem. Niemniej jednak znany on jest 
ze swej działalności w zakresie orga= 
nizowania tajaej służby bolszewickiej 
zagranicą. Wpływom jego zawdzięczał 
swołą nominację Wełkow, który brał 
udział w zamordowaniu rodziny ce- 
sarskiej, oraz Wiłeński, który dostar- 
czał zatrutych produktów żywnościo- 
wzch dla wyżywienia członków rodzie 
ny cesarskiej, więzionej przed jej wy- 
merdowaniem, 

Katastrofa kolejowa. 

WARSZAWA, 21 9. Pat. Daia 20 
bm. o godz. 21 min, 51 w warszaw= 
skiej dyrekcji kolei państwowych na 
stacji Płyćwa szlaku  Warszawa— 
Łódź, pociąg pośpieszny rrzejeżdza' 
jąc przez stację zaczepił o mijający go 
pociąg towarowy. Wskutek wypadku 
jeden z wagonów pociągu pośpiesz* 
ntgo został uszkodzeny, zaś w wa- 
gonie restauracyjnym wyleciały wszyst- 
kie szyby. W pociągu towarowym 
dwa wagony zostały uszkodzone. Je- 
den z nich wykoleił się. Wypadków 
z ludźmi nie było. Zderzenie pociąg= 
nąło za sobą dwugodzinne opóźnie- 
nie pociągu pośpiesznego. Śledztwo 
w toku. 

BRRR NAZWE 

Dr med. B. Schermann | 
POWRÓCIŁ 

i wznowił przyjęcia chorych, 
ul. Niemiecka 22, tel. 1069, od 5—7 w. 

W. Z.,.P. Nr 92, 

Dr E. GLOBUS 
(chor. skórne i weuer.) 

POWRÓCIŁ. 

0++4+000H104- Ф>Ф 
TANIO! Najlepsze FARBY, POKOST, 

pędzie, szczotki i t. p. 

polega SKŁAD FARB : 3 

Franc. Rymaszewskiego 
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: szkół po į 

B, nauczycielka wsaechnych 
poszukuje pracy jako wychowawczyni 
dzieci, może zarządzać domem. Zgadza 
Bię na wyjazd Oferty składać do 
«Słowa» pod «Młoda». 
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.„I cieszy się, pisząc raport, 
wódz twój, miemiecki oficer! 

Cieszy się mądry krzyżak, 
list do Berlina pośle: 
„Zasieliśmy smocze zęby 
i nienawiść rośnie a rośnie: 
zemsta rozpala wici 
przy każdym przydrożnym słupie. 
Skoczą sobie niebawem do gardła 
—Polak i Litwin—psy głupie!* 

VI. 

Smuci się w wiosce, zapadłej 
śród lasów, aż gdzieś pod Lidą, 
gospodarska derodna córka... 
„„Lata powoli idą... 
Wypada z ręki sierp... 
Chodzi w słońcu najgorętszem — jak 

„o W cieniu... 
Narzeczony po tamtej stronie 
w kowieńskiem gnije więzieniu. 

Brzoza listeczki żółknące 
upuszcza ze cztery razy... 
Wkolo serca—czarna obręcz 
jak stupudowe żełazo... 
Niema do kogo pójść! 
Pisała list do papieża... 
Przez granicę chciala się przekraść: 
nie puścili polscy żołnierze. 

Chodziła pieszo do Wilna, 
jasnowłosa, milcząca, zacięta, 

zaraz po koronacji, 
gdy jeszcze dźwięczało święto: 
całą się przewłokła ulicą 
nagiemi kolanami 
żebrząc: „Królowo Wileńska, 
pogódź nas z Litwinami!* 

VII. 
Niema na połskiej ziemi 
ani jednego żołnierza, 
któryby w pierś pobratymca 
chętnie karabin wymierzył. 
Głosicie wojnę, szałeni 
wodzewie spokojnych rolników?! 
Opuśćcie broń..' Spocznijcie. 
Nie macie przeciwników. 

„.Oto się las rozszumiał, 
oto się wrzos pokłonił, 
rozcięte granicą jezioro 
łuską srebrną za wiatrem goni; 
przelata pieśń przez kordon, 
złocista i niebieska, 
i polskie tej pieśni słowa, 
a muzyka litewska. 

A kiedy noc się ścisłe 
po tej i tamtej stronie, 
wypływa na nieb'osa 
świ:tlisty dziw w korenie, / 
i świeci potokiem róż, 
ławicą Skier niebos ężną 
ta, co jest Polski królową 
i Wielką Litewską Księżną. 

wymienić należy: Karachana,'



Jeszcze ospółdzielniach mleczarskich. 
Artykuly p. t „Nasza Spółdziel- dzielniom najlepszy zbyt. Jeżeli zgo- 

czość' („Słowo ', dn. 2 IX, i „W ak- dzimy się, że rentowny zbyt wpływa 
tualnej sprawie" |eSłowo» z an 9 na tworzenie się nowych placówek 
IX. wywołały duże zainteresowanie. produkcji, to wynika z cyfr, że za ca- 
Z kilku listów nadesłanych nam w ły rok 1926 mleczarnie z wileńskiego 
tej sprąwie wybraliśmy uwagi sformu terenu dostarczyły do związku 20620 
łowane—zdaniem naszem —naiściślej kg. masła podczas, gdy tylko w jed- 
i w najbardziej rzeczowej formie i nym miesiącu czerwcu br. dostarczy- 
przeznaczyliśmy do druku celem na 
leżytego oświetlenia tej sprawy. 

1) Zarzut, jakoby związek nie za- 
wiadotmił spółdzielni mleczarskich na 
terenie Wileńszczyzny 0 walnem ze- 
braniu w Warszawie, jest niezgodny 
z prawdą. Informator nie wie, że na 
tem wałnem zebraniu został wybrany 
do rady nadzorczej związku przede 
stawiciel z Wileńszczyzny, p. Malski 
mimo, że w roku 1926 na terenie 
Wileńszczyzny związek posiadał de 
kwietnia 1 członka, do lipca 2, do 
końca roku 3, 

2) Odaośnie zarzutu  niewybrania 
- przewidzianej statutem komisji nad- 

r 

zorczej oddziału wileńskiego zazna- 
ėzamy, że komisja nadzorcza składać 
się musi z 3 da 5:ciu członków; a 
jak doświadczenie na innych terenach 
wykazało powinna posiadać przed- 
stawiciela z każdego nowiatu. Jeżeli 
związek do końca 1926 r. posiadał 
ma terenie oddziału wileńskiego 3-ch 
<złonków, których iłość nie podniosła 
się do końca maja r.b. to trudno mó- 
wić e stworzeniu komisji nadzorczej, 
W czerwcu i lipcu b. r. ilość człon- 
ków wzrosła do 18-tu, w sierpniu 
do 21 i na tej podstawie, przed po- 
jawieniem się napastliwego artykułu, 
dzień 2-g0 pzździernika został wy- 

ły 26665 kg. 
4) Odnośne zepsucia sie części 

masła i rzekomej sprzedaży 800 kg. 
po zbył niskiej cenie spekulantom 
nadtnieniamy, że ceny masła w Wil- 
nie w miesiącach letnich odpowiada* 
ły ogólnym cenom rynkowym w kra: 
ju. że żadnej nadprodukcji masła 
Wilno nie posiadało, pokrywając za- 
ledwie zapotrzebowenie miejscowe, a 
odnośnie wycieku masła, zaznaczamy, 
że manco towarowe w oddziale wi- 
leńskim nie przykracza w żadnym 
miesiącu 1 proc., co przy maśle, dla 
handlującego tym artykułem, uchodzi 
za rzecz normalną. 

5) ilość 97 firm, i duża ilość ed- 
biorców, których adresów trudno 
nam było ustalić, udowadnia dosta- 
tecznie, że zarzut usunięcia drobnych 
odbiorców jest niezgodny z prawdą. 

O sprzedaży masła na kolei nie 
może być mowy, ponieważ wszelkie 
tranzakcje z reguły są zawierane w 
biurze oddziału, a jeżeli część towaru 
wydaję się wprost na stacji, zaoszczę* 
dzałąc w ten sposób koszt transpor- 
tu do miasta, to świadczy tylko o 
rozumnej i oszczędnej gospodarce 
oddziału, 

Na tem fwyczerpujemy wyjaśnie- 
nia zarzutów. 

QO Ostrobramska Pani, 

znaczony jako termin zebrania spół. PTEEMNZENKAZNNKNKZWZWNNZNI 
dzielni mleczarskich, działających na 
terenie oddziału wieńskiego, na któ- Przestroga dla palam 

czów. tem to zebraniu została wybrana ko- 
misja nadzorcza. Byłaby niederzecz- 
nością zwoływać zebranie w czerwcu, Przed kilkoma dniami 
lipcu lub sierpniu, w miesiącach, w Kontroli 
których rolnik jest najbardziej zajęty nie tajną, na większą skalę prowadze- 
pracą na roli. ną wytwórnię, wyrabiającą papierosy 

3) Jeżeli autor twierdzi, jakoby z tytoniu szmuglowanego z za kor- 
gosposie otrzymywały zł. 1.50 na ki: donu. 
dogramie masła więcej, aniżeli w da- W wytwórni tej znaleziono nietyl- 
mym okresie czasu uzyskał związek, ko znaczną ilość papierosów i tyto- 
to należałoby wziąć pod uwagę scisle niu zagranicznego pochodzenia, ale 
okieślony okres czasu iilość sprzedane: również listę kilkuset osób odbior- 
go masła przez jedną i drugą stronę. ców, a śród nich nazwiska ludzi zna” 
Jesteśmy pewni, że różnica wypadnie nych w sferach inteligencji, zajmują: 
na naszą korzyść. Ježeliby rzeczywi- cych wybitniejsze stanowiska spo- 
ście różnica ceny od naszych cen wy- łeczne, po których spodziewać by się 
nosiła zł. 1:50, to jesteśmy pewni, należało zrozumienia, że popierając 
że gosposie popadłyby w konflikt z występną działalność tainych wytwór- 
władzami zwalczającem lichwę, bo in- ni wyrobów tytuniowych, czynią szko- 
formator stojący poza związkiem mie dę dla Skarbu Państwa, dla którego 
wie o tem, że na kształtowanie cen wpływy z Monopolu Tytuniowego sta« 
artykułów pierwszej potrzeby niestety mowią jedną z najważniejszych po- 
mają wpływ jeszcze i władze. Jeżeli zycji dochodu. 
tym zarzutem chciał informator prze- Osoby te,j będąc odbiercami tych 
konać spółdzielnie mleczarskie, że wytwórni, stają się również współ- 
związek przez niskie ceny sprzedażne winnemi, a więc pociągane być mają 
mie pilnuje interesu tych spółdzielni, do odpowiedzialności karnej. 
to, na podstawie notowań Ajencji Według ustawy karno skarbowej 
Wschodniej, może się przekonać, że z dn. 2. VIII. 26 r. wzbroniorie jest 
przeciętna roczna cena rynkowa ma- pod karą grzywny i konfiskaty: 
sła w Wilnie jest zaacznie wyższa 1) przywożenie, nabywanie i po- 
od cen rynku warszawskiego, lubel- siadanie wyrobów tytoniowych pocho- 
skiego, lwowskiego i t. d. Uważając dzenia zagraalcznego (art. 63 i 64 
ten zarzut za mogący uchodzić w bię- pomienionej Ustawy k. sk.) 2) nie- 
dnie poinformowenej opinji jako naj- uprawnione wytwarzanie i sprzedaż 
majważniejszy, to zwracamy uwagę, wyrobów tytoniowych prywatnej fa- 
że z wykazu 4 wynika, że w sierpn'u brykacji i nąbywąnie od osób nie- 
rb. do oddziału w Wilnie dostarczy- posiadających pozwalenia na sprze- 
ło masła 47 spółdzielni mleczarskich, daż (art. 65 i 66 tejże Ustawy), wre- 
z których tylko 21 są człcnkamizwią- szcie 3) powierzanie wyrobu papie- 
zku, co świadczy najlepiej, że zwią. rosów, choćby z tytoniu monopolo- 
zek jest instytucją gwarantującą spół. wego, osobom trzecim, prócz zamie- 

szkałych na miejscu członków rodzi- 
ny (art. 65 i 66). 

Wychodząc z założenia, że proto- 
kuły zarówno Kentroli Skarbowe], 

organy 
Skarbewej wykryły w  Wil- 

= Turbiny wodne systemu  <Francisas, 
m kompletne urządzenie młynów i 
= kaszarni, plany, projekta, kalkulacje 

  

  

Ė na dogodnych ulgowych warunkach s я ъ ЕО as оНЫ C r zechnieni Ž 
m młyńskich krajowych s niowych nielegalnego pochodzenia i m , Reprezentacja firm zagranicznych, = R i m Lokomobile i motory i instalacja $ Że Żadna wytwórnia nie mogłaby ist- 
m światła glęktrycznego. + nieć bez poparcia nabywców i kon- 
' Reprezentant St. STOBERSKI, = sumentów, Prezes lzby Skarbowej 

Mimo. Miekiowicza 9, tel 12—15. _% wydał zarządzenie, pociągania z całą 
- bezwzględnością do odpowiedzial- 

Sao SE ności karnej osoby niesumienaych 
wysiedlona z › e ligentny! i h twórców, 

SP lemim synem iachotnkiea ika. | jak również miepocziwających się do 
z głodu. Potrzebna odzież, obuwie, | obywatelskich obowiązków popiera- 
bielizna. a przedewszystkiem żywność. | nia Skarbu Państwa nabywców i kon- 
Ofiary pieniężne proszę składać w | sumentów nielegalnie wyprodukowa- 
Administracji <Słowa>. | nych wyrobów tytoniowych. 
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VIII, w litewskie Twoje włości 
wprowadzić z powrotem raczysz 
— o Ty. co z rajów dalekich 
spływasz litości smugą! — 
przysięga z nas każdy — jednako 
być Polski i Litwy sługą. 

Królowo Dobrej Rady, 
z ran tych nieopatrzonych 
racz wyrwać żądła zwady. 
Bądź nam najlitościwsza, 
najsłodsza i przychylna.,. 
Przyszliśmy z całej Polski 
do domu, do Ciebie, do Wilna. 

Przysięgamy na płaszcz Twój = 
sty, 

na świętość Twych lic różanych, 
że nie będzie tam ni człowiek ni kłos 
przy nas — tępą przemocą łamany, 
że nie damy litewskiego zwyczaju 
ni języka na pośmiewisko, 
że nie dopuścimy w kościele, 
ni w szkole, ni w urzędach — ucisku, 

Jutro nas wiatr rozmiecie 

dalej, niż oko sięgnie; 

stoimy tu dla wyznania, 

stoimy tu dla przysięgi. 

Obiecujemy święcie 
na każdem stanowisku, 
w całej szerokiej Polsce 
zdaleka, czy też zbliska Legniem jak psy wierne przy pakcie, 

chroniąc piersią go własną od zdrady, 
tylko ulecz nas, Matko, od kłótni, 
tylko ratuj nas, Matko, od zwady... 
„Daj szeroko wspólny sztandar roz- 

winąć 
ponad całym krajem — bsz plamy... 
Pegódź nas z bratalą Litwą, 
Królowo Ostrej (Bramy! 

pełną ręką zasiewać pokój, | 
całem sercem przeszkadzać ciemię« 

stwu; 
obiecujemy święcie 

« wytężyć całe swe męstwo 
i wszełką duszy gorliwość 
i wszystkie najlepsze porywy 
ku temu, by ludy Polski 
byly w tej Polsce szczęśliwe. 

IX, 

Kazimiera Iltakowmicz6wna, 

DIE 
A jeśli wrócisz dom nam, 

„jeśli nas, smętnych tułaczy, @ 

5С о х о 

"KRO 
Wsch, sł. o g. 5 m. 17 

Zach. sł. o g.17 m. 44 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologii U. S$. B. 

x dnia 21—1X. 1027 r. 

Ciśnienie 
średnie | > 

Temperatura Je 
średnia j PIE 

Opad za do- | 1 
bę w mm. į 

Wiatr ) Południowo-zachodni 
przerażający 

U w a g i: pochmurno, przelotne, opady. 
Minimum za dobę -1 69C 
Maximum ха dobę +-140C A 
Tendencja baromeiryczna wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

— (c) 700-Jecie śmierci św. 
Franciszka. Z powodu 700 roczni- 
cy błogosławionej śmierci O. Franci- 
szka Serafickiego odbędzie się uro- 
czyste tryduum z nabożeństwami i a* 
kademją w dn, 2, 3 i 4 października 
r, b. 

Poza Wilnem zaś we wszystkich 
marafjach ma się odbyć w niedzielę 
2 października uroczysta suma i nie- 
szpory z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu, Podczas sumy wygłoszo- 
ne będą kazania o św. Franciszku. 
Po nieszporach — Te Deum. Q ile 
warunki miejscowe pozwolą, urządzo- 
ne będą akademie publiczne i odczy- 
ty o św. Franciszku, Kurja Metropo- 
litalna zawiadamiając O powyžszem 
kszięży proboszczów poleca uroczy- 
stość św. Franciszka ich pieczy. 

URZĘDOWA. 
— Przyjęcie u p. Wojewody. 

Wojewoda Wileński p. Władysław 
Raczkiewicz, wobec powrotu do zdro: 
wia, po przebytej operacji, wznowił 
przyjęcia osób w sprawach urzędo- 
wych, które to przyjęcia odbywają się 
narazie w mieszkaniu Pana Wojewo- 
dy. W dn. 20 bm. Pan Wojewoda 
przyjął Prezydenta miasta p. Folejew= 
skiego, Szefa Sztabu Inspektoratu Ar- 
mfji płk. Myszkowskiego, Kuratora 
Okręgu Szkolnego Dra Ryniewicza 
oraz Dyrektora Rebót Publicznych 
inż. Siła- Nowickiego. 

W tymże dniu u p. Wojewody 
odbyła się konferencja w Sprąwie 
Wojewódkiego Komitetu Pomocy O- 
fiarom powodzi. W konferencji wzięli 
udział p. wce-wojewoda Malinowski, 
Radca Wojewódzki p. Raue, Sskretarz 
Generalny Komitetu p. Korolec oraz 
przewodniczący Sskcji zbiórki na listy 
p. Uniechowski. 

Jak się dowiadujemy interesantów 
w sprawach prywatnych p. Wojewo- 
da narazie nie przyjmuje. B 

— (c) Uzupełnianie szeregów 
policji b. wojskowymi. Komen- 
dant Wojewódzki Pol. Państwowej 
zwrócił się do władz wojskowych z 
prośbą o powiadomienie wychodzą- 
cych do rezerwy szeregowych i po: 
doficerów, którzy wysłużyli przepisa: 
ny czas w wojsku, że mogą reflekto- 
wać na posady niższych fuukcjona- 
rjuszy policji, a ta ze względu, iż w 
policji pożądany jest element karny i 
wyćwiczony, 

O posady ubiegać się mogą re- 
zerwiści mający nie mniej jak 23 la- 
ta, umiejący czytać i pisać Graz po- 
siadający odpowiednią sprawność f.- 
zyczną, służba bowiem policji jest na- 
der ciężka i trudna. Szeregowi i pa- 
doficerowie, którzy jeszcze w chwili 
obecnej znajdują się w wojsku, mogą 
ubiegać się o te posady w drodze 
służbowej. W razie ewentualnego 
przyjęcia wejdą do policji po zwol- 
nienu ich z wojska. Wszyscy kandy- 
dujący poddani będą skrupulatnym 
oględzinom lekarskim. 

BAtB) SKA; 
— (x) Powiększenie wypłat 

miejskich na dożywianie dzieci 
szkolnych. Magistra: m. Wilna, ma- 
jac na względzie okropny stan bied- 
nych dzieci szkół powszechnych, na 
wczorajszem swem posiedzeniu uch- 
walił między innemi zwrócić się do 
Rady Miejskiej z wnioskiem o przyz- 
nanie 54000 zł. na dożywianie dzieci 
w szkołach powszechnych m. Wilna. 

Suma ta ma być przeznaczoną na 
okres dziesięciomiesięczny czyli 
6.000 zł. miesięcznie. Podkreślić na- 
leży, iż dotąd wydawał Magistrat na 
te cele 4 680 zł. miesięcznie. 

— (x) Projektowane zmiany 
opłat za ubój celąt i baranów. 
Magistrat m. Wilna nosi się z zamia- 
rem dokonania zmiany statutu opłat 
miejskich za ubój cieląt j ewiec ma 
rzeźai miejskiej. Dotąd pobierał Ma- 
gistrat opłaty od 1 kilograma, co 
sprzyjało pewnym nadużyciom, обес- 
nie zaś chcąc temu zapobiec posta- 
nowił wprowadzić opłaty od sztuki i 
to od cieląt po 2 zł. i od baranów 
po 1 zł. 20 gr. 

— (x) O regulację jezdni ul. 
Piłsudskiego i Kolejowej. Wobec 
zatwierdzenia ostatnio przez Magistrat 
nowej linji autobusowej, łączącej dwo- 
rzec osobowy z ul. Tramwajową na 
Antokolu, a przechodzącej przez pl. 
Katedralny, ul. Zamkową, ul. Ś-to 
Jańską, Dominikańską, W.Pohulankę, 
Piłsudskiego, Kijowską i Kolejową, 
Pan Wojewoda zwrócił się w dniu 
wczorajszym do Magistratu © napra- 
wę jezdni na ul. Piłsudskiego i Kole- 
lowej. 

NIKA 
— ix; Oszczędność miejska 

Wciąż się dają słyszeć narzekania 
władz Magistratu na brak gotówki w 
kasie miejskiej nawet na potrzeby 
niezbędne. Tymczasem wyrzuca się 
często większe sumy na rzeczy 
wprost niepotrzebne, 
rych zaspokojenie może się n dłuż- 
szy czas odwlec. Došė przyteczyč 
fakt, iż ostatnio po ukonstytuowaniu 
sią nowego Magistratu, prawie że 
każdy z p.p. ławników remontuje 
ubikacje swego wydziału według 
własnego widzimisię, nie bacząc na 
koszta, jak również i nie licząc się z 
tem, iż dawny Magistrat prawie że 
przed rokiem przeprowadził remont, 
przerabiając piece it. p. Jak fama 
głosi, jeden z ławninów kazał nawsi, 
wskutek niedoboru barwy farby swe- 
go gabinetu, kilkakroinie przemalowy- 
wać go. Powstaje pytanie w jakiej 
pozycji budżetu umieszczone będą 
tego rodzaju wydatki i z jakiego 
źródła dochodów bęgdą one pokryte. 

— Interpelacja Zarządu Stowa- 
rzyszenia pracowników miejskich 
u p. Prezydenta. W związku z co. 
raz częściej spotykającemi się w życiu 
todziennem pogłoskami o mającej 
nastąpić redukcji pracowników umy- 
słowych magistratu, zarząd Stowarzy- 
szenia pracowników miejskich po my- 
śli uchwały odbytego w dniu 17-g0 
bm. walnego zebrania członków wy: 
stosował pismo do p. Prezydenta, w 
którem prosi aby przy przeprowadza- 
niu redukcji, magistrat uwzględnił na- 
stępujący porządek kolejny kandyda- 
tów: 1) osoby zasługujące na emery- 
turę, których praca nie jest pro- 
dukcyjną, 2) osoby, których rodziny 
pracują w magistracie, 3) wobec du- 
żej ilości bezrobotnej inteligencji, oso- 
by, których byt materjalny i bez upo- 
sażenia magistratu jest w dostatecznej 
mierze zabezpieczony. Prócz tego, 
Stowarzyszenie uważa, że redukcji 
nie powinni podlegać byli wojskowi: 
ochotnicy Armji Polskiej jak etatowi 
tak koniraktowi, jak również i przy 
przyjmowaniu nowych pracowników 
ten wzgląd musi być braay pod uwa- 
gę. Drugie pismo wystosowane przez 
zarząd Stowarzyszenia do p. Prezy- 
denta, również opierając się ma u- 
chwale walnego zebrania, domaga się 
zorganizowania w Wilnie dla pracow- 
ników miejskich kursów dokształca- 
jących. Kursa te obzjmowałyby przed- 
mioty ogólnokształcące jak również 
i ściśle fachowe, samorządowe, jak 
to: organizacja samorządu terytorjal 
nego, skarbowość komunalna, polity- 
ka komunalna i tp. oraz przedmioty 
praktyczne, jak organizacja kancelarji 
i system manipulacji biurowej. 

WOJSKOWA. 
— Zezwolenie na noszenie me- 

dalu  „Interalliee dite de Ia 
Victoire", Zarząd Okręgu Wileńskie- 
go Stow. Dowborczyków, niniejszem 
podaje do wiadomości, że pan Mini- 
ster Spraw Wojskowych zezwolił na 
przyjęcie i moszenie francuskiego 
medalu „lnterallić: dite dela Victoire”, 
nitejwymienionym członkom Stowarzy- 
szenia. 

Pałk. w st. sp. Nadratowskiemu 
Wacławowi, b. urz. wojsk. Salęckie- 
mu Kazimierzowi, mjr. w st. sp. Żar- 
nowskiemu Janowi, kpt. rez. Lebeckie- 
mu Władysławowi, kpt. rez, Wotodž- 
ka Piotrowi, por. rez. Bzhdenowiczo- 
wi Mieczysławowi, por. rez. Burhard- 
towi Stanislawowi, por. rez. Gaillar- 
dowi Aleksandrowi, por. rez. Gerjato- 
wiczowi Antoniemu, por. rez. Kuczne- 
rowi Antoniemu, por. rez. Radziuko- 
wi Władysławowi, por. rez. Rochowi: 
czowi Javowi, por. rez. Rymkiewiczo- 
wi Mieczysławowi, por. rez. Szatybeł- 
ko Rudolfowi, ppor. rez. Bohdanowi- 
czewi Maksymiljanowi, ppor. rez. 
Kopciowi Tadeuszowi, ppor. rez. Ko- 
strowickiemn Szmuelowi, ppor. rez. 
Lachowiczowi Stanisławewi. ppor. rez. 
Wasilewskiemu Stefanowi, b. chorąż. 
ks. Ordynatowi Radziwiłłowi Albrech- 
towi, pchor. rez. Pisaneckiemu Cze- 
slawowi, pchor. rez. Prość'ewiczowi 
Bronisławowi, st. sierż, Wąsewicz- 
Wysockiemu Władysławowi, sierż. rez. 
Chamskiemu Lecnawi, wachm. rez, 
Karazniewiczowi Władysławowi, wchm. 
rez. Martusiewiczowi Aleksandrowi, 
plut. rez. Juniewiczowi Kazimierzowi, 
b. kpr. ks. dr. Meysztowiczowi Wa- 
lerjanowi, kpr. rez. Lejfarowi Stanisła- 
wowi, kpr. rez. Pietkiewiczowi Wacła- 

lub takie, któ- 

po wowi, kpr. rez. Rakowi J-nowi, kpr. 
rez. Szerlotowi Józefowi, st. szereg. 
rez. Borejszo Aleksandrowi, szereg. 
rez. Głowaczkowi Jsrzemu, Kojro 
Aleksandrowi, Leszczyńskiemu Stefa- 
nowi, Skorukowi Michałowi, Szafra- 
nowiczowi Janowi, Wojciechowskiemu 
Jakóbowi i Zajewskiemu Henrykowi 
oraz Si. słerż, Dubietisowi Stefa- 
nowi. 

Podstawa: Dziennik personalny 
Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 23 
z dn. 10:go września 1927 r. 

— (c) Dalsze niszczenie amu- 
nicji. Dn, 26 b. m. o g. 9ej rano 
zniszczona będzie w rowach  Sapie- 
żyńskich zepsuta amunicja w dużej 
ilości. 

Najprawdopodobniej _ zniszczenie 
połączone będzie z detonacją i wy- 
buchami. 

— Dowėdca O. K. III gen. Lit- 
winowicz przybył do Wiina. W 
dniu wczorajszym przybył do Wilna 
Dowódca O. K. Ill gen. brygady Lit- 
winowicz. Na dworcu spotykali p. 
generała Dowódca Garnizonu pik. 
Czuma i Komendant Miasta mjr. 
Dworzak. W godzinach przedpołud- 

  

   sp. 
Z Jeśmanów Ludwika . 

I-mo voto Majewska 2-0 Wańkowiczowu 
po długich i cężkich cierpieniach zmarła w dn. 21-go września 

1927 r. przeżywszy lat 74. . 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy po-Bernardyńskiej 

w dniu 23-go b. m. o godz. 10:tej rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmen- 
tarzu Bernardyńskim. i 

O czem powiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
córki, synowie, wnuczęta i zięciowie. 

Radjo-stacja w Wilnie. 
Sprawa uruchomienia w Wilnie ra- 

djostacji nadawczej nareszcie—jak się 
dowiadujemy ze źródeł m arodajnych 
— wchodzi w tory realizacji. 

Po zawarciu umowy dzierżawnej 
co do gmachu dia radjostacj, która 
się będzie mieścić przy ul. Witoldo- 
wej (na Zwierzyńcu), przystąpiono w 
ostatnich dniach do remoatu gmachu. 
Aparaty dla stacji zostały już wysła- 
ne z Warszawy i nadejścia ich należy 
oczekiwać w dniu jutrzejszym. 

Uruchomienia radjostacji należy 
się spodziewać już w połowie paź- 

dziernika r. b. 
Kierownictwo stacji powierzone 

zostanie ”por. Pikielowi, dotychczaso- 
wemu dowódcy kompanji łączności 
przy Komendzie Obozu Warownego 
w. Wilnie. 

Podkreślić należy, iż wybór gma- 
chu itak co do użyteczności jak j wa* 
runków dzierżawnych jest zupełnie 
zadawalniający, bowiem sam gmach 
jest dość obszerny i wygodny, zaś 
tenuta dzierżawna wynosi miesięcznie 
zaledwie około 900 zł. 

Pożar fabryki na ulicy Subocz. 
Wczeraj o godz. 11 wieczorem 

wybuchł przy ul. Subocz 76 groźny 
pożar w posesji zajętej przez fabrykę 
farb J. Korngolda. Płomienie objęły 
momentalnie drewniany budynek i 
mimo natychmiastowego ratunku prze- 
rzuciły się na budynki sąsiednie, w 
których właśnie znajdowała sę fabry- 
ka, Znajdujące się tam łatwopalne 
materjały podsyciły ogień, tak że 

przybyła w krótkim czasie straż po- 
Żarna zajęła się tylko umiejscowie* 
niem ognia, które było do tego utrud- 
nione z braku w tym rejonie wody. 

Straty są znaczne, tembardziej że 
nic z wnętrza drewnianych domów 
nie zdołano uratować. 

O godzinie l-ej w nocy pożar 
trwa. Dotychczas spalił się jeden bu- 
dynek i cztery stoją w ogniu. 

niowych gen. Litwinowicz odwiedził zorganizowanie w Wilnie lekcji religji 
p, Wojewodą Raczkiewicza, z którym w języku karaimskim dla młodzieży 
odbył konlerencję. 

SZKOLNA 
— Powrót p. Kuratora. Kura- 

tor Okręgu Szkolnego W leńskiego 
p. Dr. Antoni Ryniewicz wrócił z 
Warszawy i objął urzędowanie. 

— Wycieczka uczni Państwo- 
wej Szkoły Technicznej do Nie- 
menczyna. W dniu wczorajszym 
uczniowie ill i IV kursu Państwowej 
Szkoły Technicznej w Wilnie udali 
się pod przewodnictwem Dyrekto- 
ra Robót Publicznych inż. Siła-No- 
wiekiego na wycieczkę do Niemen- 
czyna. Celem tej wycieczki bylo za 
poznanie się robotą mostu przez 
Wilję, nrowadzoną Z ramienia Dy- 
rekcji Robót Publicznych przez firmę 
budowniczą „Tri“ w Wilnie. Nowo- 
wybudowany most ten, ogólnej roz- 
piętości 107,2 m., projektowany jest 
jako czteropiętrowy o oporach beto- 
nowych z bełką kratową _ systemu 
inż.  Rechniewskiego. Ukończenie 
przyczółków i filarów projektowane 
jest na 1 listopada r. b., reszta robót 
zakończona zostanie w roku przy« 
szłym. Most ten budowany na sta- 
ł'ch przyczółkach i filarach (beton) 
jest pierwszym tego rodzaju w woj. 
Wileńskiem. Uczestnicy wycieczki 
zwiedzili rozpoczęte roboty przy 
wbijaniu pali firnamentowych i pali- 
sad oraz urządzeń mechanicznych, 
Informacji udzielali «wiedzającym: inż. 
Sawicki, kierujący budową ze strony 
Dyrekcji Robót Publicznych, oraz p. 
Morawski, dyrektor firmy „Tri* w 
Wilnie. 

 — (c) W sprawie komitetów 
rodzicielskich przy szkołach śred- 
nch ogólnokształc. Wobec go- 
ruszonej przez niektórych pp. Woje- 
wodów kwestji ustalenia struktury 
prawnej i organizacyjnej komitetów 
rodzicielskich przy szkołach średnich 
ogólnokształcących, a zarazem okre- 
ślenia, jakie władze administracyjne 
czy też oświatowe—właściwe są do 
zatwierdzania statutów tego rodzaju 
komitetów, Ministerstwo Spraw Wewn. 
w porozumieniu z Ministerstwem WR. 
i OP. wyjaśnia co następuje: Przy 
większości szkół średnich ogėlno- 
kształcących, istnieją komitety rodzi- 
cielskie, które mają naogół za zadanie 
utrzymywać łączność między. gronem 
nauczycielskiem a rodzicami, dopoma- 
gać szkole w wychowaniu młodzieży 
i opiekować się nią, zwłaszczą poza 
szkołą. W szczególności komitety po» 
pierają zabiegi szkoły nad wychowa- 
niem f.zycznem młodzieży, starają się 
o fundusze na ceje lecznicze mładzie-. 
ży (wysyłanie do uzdrowisk, na ko- 
lonje wakacyjne, wycieczki i t. p.) i 
roztaczają nad młodzieżą opiekę mo- 
ralną pozaszkolną, Poszczególne ko- 
mitety tworzą same dla siebie statut i 
legalizują go u władz politycznych. 
Ministerstwo WR. i OP. nie ustaliło 
zasad struktury i organizacji komite-. 
tów ze względu na różnorodność po- 
trzeb szkół w różnych dzielnicach 
Rz:czypospalitej. 

— Pierwsza szkoła żydowska 
z językiem wykładowym pol- 
skim. Dowiadujemy się, że na sku- 
tek licznych zgłoszeń rodziców Kura- 
torjum Szkolne założyło w Wilnie 
<Powszechną publiczną szkołę dla 
dzieci święlujących soboty», Szkoła 
ta prowadzona z językiem wykłado- 
wym polskim przy uwzględnieniu 
jednocześnie nauki religii i języka 
hsbrajskiego, jako liturgicznego, jest 
pierwszą tega typu w Wilnie, podczas 
gdy w Warszawie i Lodzi jest ich 
przeważający procent. Zapisy do tej 
szkoły, jak dotąd, dwu - oddziałowej 
są jeszcze przyjmowane. 

— Młodzież karaimska uczyć 
się będzie religji w języku włas- 
nym. Delegacja społeczeństwa kara- 
jmskiego w Wiinie zwróciła się da 
Kuratorjum Szkolnego z prośbą © 

szkolnej, uczącej się w szkełach wi- 
leńskich. Dzlegacja zadeklarowała po- 
krycie kosztów wynajęcia lokalu oraz 
drobnych wydatków administracyjnych, 
prosząc natomiast o wyznaczenie na- 
uczyciela. Jak się dowiadujemy, <wła- 
dze szkolne przyrzekły załatwić tę 
prośbę pomyślnie. 

UNIWERSYTECKA. 

— (c) Uniwersytetyt katolicki. 
Rektor Uniwersytetu _ Lubelskiego 
zwrócił się do }. E. arcybiskupa R. 
Jałbrzykowskiego z prośbą o rozpow- 
szechnienie za pośrednictwem ducho- 
wieństwa idei uniwersytetu katolickie - 
go, jakim jest uniwersytet w Lublinie. 
W tym celu przesłał Rektor Uniw. 
Lubelskiego edpowiednią odezwę о- 
mawiającą ceł, zadania oraz idee uni- 
wersytetu katolickiego i nawołującą 
młodzież do poparcia tej uczelni. Ar- 
cybiskup zezwolił na opublikowanie 
odezwy przez duchowieństwo archi- 
djecezji wileńskiej. 

OSOBISTA. 
— Red. Cz. Jankowski wyjechał 

wczoraj na dni kiłkanaście do War- 
szawy i Poznania, 

POCZTOWA, 

— (e) Rewizja w urzędzie po: 
cztowym Wilno I. W dniach od 
17 do 20 b. m. przeprowadzona była 
rewizja i kontrola ksiąg w urzędzie 
pocztowym Wilno I. W wyniku re- 
wizji ustalono, iż żadnych niedokład- 
ności i niedociągnięć nie popełniono. 
Pozatem stwierdzono, że administracja 
urzędu prowadzona jest sprężyście, 
co dodatnio świadczy tak o kierow 
nictwie jak i © doborze pracowni- 
ków. 

— (c) Zapomogi dla funkcjo- 
narjuszów pocztowych. «Wobec 
napływających masowo w cstatnich 
czasach ad personelu całego szeregu 
próśb o zapomogi, w większości wy- 
padków nie odpowiadających warun- 
kom, Dyrekcja P. i T. w Wilnie wy* 
jaśnia, że zgodnie z uchwałami Rady 
Ministrów z dn, 16 VIi, 25 r i T. I. 
26 r. bezzwrotne zapomogi mogą 
być udzielane tylko w wypadkach wy” 
jątkowych, np. kradzieży, pożaru, po- 
wodzi, śmierci członka rodziny, dłuż 
szej kuracji i t. p. 

Wneszone w tej sprawie podania 
winne być udokumentowane odpo- 
wiedniemi dowodami i bezwzględnie 
zaopinjowane przez bezpośrednią wła- 
dzę przełożoną. Podania nie odpo- 
wiadające przytoczonym warunkom 
nie będą uwzględniane. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (x) Główny inspektor pra- 

cy w Warszawie na konferencji 
w Wilnie. W piątek, dnia 23 b. m. 
o godz. 4ej po poł. odbędzie się w 
XIl okręgu lInspektoraiu Pracy w 
Wiłnie konferencja, przy wspóludzia- 
le głównego inspektora pracy z War- 
szawy p. Klotta, oraz przedstawicieli 
poszczególnych związków zawoda- 
wych-chrześcijańskich i klasowych. Na 
konferencji tej omawianą będzie mię- 
dzy iunemi sprawa dotycząca dzia- 
łalności obwgdowych inspektorów 
pracy. 

AKADEMICKA. 
— Otwarcie Ogniska Akade- 

mickiego, Zarząd Bratniej Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej Uni: 
wersytetu Stefana Batorego w Wil- 
nie podaje do wiadomości, że Ogni- 
sko Akademickie czynne będzie od 
połowy października r.b. Wstęp do 
Ogniska dla nieczłonków  Bratniej 
Pomocy będzie możliwy jedynie za 
kartą wstępu. Karty wstępu można 
otrzymać w Sskretarjacie Bratniej Po- 
mocy za uprzedniem powołaniem się 
na kogoś z członków Zarządu Brat- 
niej Pomocy.



SŁOWO 

  

spostrzegła żołnierza niosącego owcę, Na 
ROZNE. krzyk jej zbiegli się dakais, R kiedy” kilku 

— Pokaz lotniczy. W sobotę z nich rzsciło się w pogoń za rabusiami 
dnia 24 września o godzinie 13 m. eż dać goniących zmalzł w oba- 

i 2 wi , 

30 А lotnisku na Porubankn Zarząd S drama ta nabrsła rozgłosu, a wersje o 
Komitetu Wojewódzkiego W3iJeńskiE- niej rozdmuchane zostały do rozmiaru <kil- 
go LO,P.P. wspólnie z 11 Myśliw- kunastu uzbrojonych bandytów». Śledztwo 
skim p. lot. i 3 Sam. Dyenem arty- prowadzone przez policję łącznie z żandar- 

© 
e 
& 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Ošwiatowy 

4 Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5) 

Dzis Będzie 
wyświetlany film: 99 

66 potężny dramat w 10 aktach, Katorgi Sybiru osnuty na tle prawdziwego zdarze- 
nia w 1905 r. walk ofiarnych o wolność i niepodległość Polski. Akcja ilustruje stosun- 
ki polsko-rosyjskie za czasów niewoli Polski. Wykonanie pierwszorzędnych artystów 
amerykańskich, w roli głównej artystka Światowej sławy Klara Voung. W poczekalni 
koncerty radjo. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni 
seans o godz. 10-ej wieczór. Ceny biletów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr. Początek 
seansów: w niedzielę. soboty i świeta od godz. 4-ej, w inne dnie od godz. 5.ej m. 30. 

2 ..POKÓJ 
umeblowany z pra- 

© wem korzystania salo- 
nu i telefonu, 

e ul. Ofiama 4 m. 7, 
8 od 3—5 godz Front: 

  

  lerji Przeciwlotniczej organizuje merją wojskową wykazało, że <параби» do- 
Kino- Premjera. Wielki zachwycający erotyczny film, Ciou stoliv, nagr. złotym medalem 

Szkolnej”, 
Na program „Dnia* złożą się de- 

monstracje walki powietrznej, ataku 
lotniczego na lotnisko, obrony prze- 
ciwlotniczej przy pemocy artylerji mieli broni. Pocichu zatradli się oni do za» ku D. т 

przeciwłotniczej os i zasłon grody, zabrali dwie owce, dopełnili menu $$$ Kmo: pojonja* @ wycia ponia! 8 
dymnych S kawałkiem sera skrądzionego w sąsiedniej Teatr 75 E k ou sezonu —28. » 

LAS spiżarni 1 chcieli już odejść, kiedy właśnie 40 ul A. Mioklewicza 22. В 
Udział w demonstrecji walki po- 

: ю : В konali żełnierze K. O. P.: Kawałek, Łuczak, 
„Dzień Święta L ośniczego Miedzieży Bober, Zi i pu a 

wą 
kowskiego postanowili zdobyć mięso na gu- 
laż. 
strażnicy kapr. Banacha. 

Zieliński i Matusiak, którzy za namo- 
1 pod przewodnictwem kaprala Świer- 

Działo się to za wiedzą komendanta 

teatr. „Helios“ 
ul. Wileńska 38. „Szatan w jedwabiach* ?£ powieści H. Bataill'a 

«La femme nue» „NAGA KOBIETĄ" 
18 największych kin Wiednia jednocz. wyświetlało ten obraz, w rol. gł. Nita Naldi, Louise la Grande 
i Jwan Pietrowicz. W obrazie: Pokaz premjowan. modelek na balu <Akademji Sztuk Pięknych w 
Paryżu» Corso kwiatowe w <Zaioce Aniołów» 
Bórgćres> w Paryżu 1 t. d. 

na Rivierze. Bogato wystawione rewje <«Folies 

a Sklep 
338 do wynajęcia przy 
ej ul. Wielkiej 39, 

Bi     
Lekcyj języka 

  Żołnierze, prócz Świerkowskiego nie 

rozbudzona có:ka Kurjanczykowej. narobiła 
wietrznej obiecali asi lotnictwa pol- gwałtu. Bojąc się pogoni kapral Świerkow= 
skiego kpt. 
por. pilot Ał. Cichocki. 

Wejście na lotnisko bezpłatne. 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
po raz cstaini na przedstawieniu wieczornem 
3% światło kinkietów sensacyjna sztuka B. 

eillera <Niezwykły seans», która przez sze: 
reg wieczorów cieszyła się , powodzeniem 
niezwykłem na naszej scenie. Tajemnicze 
efekty sceniczne, niezmiernie ciekawa treść 
sztuki, orsz świetna gra zespołu, składają 
się ną doskonałą całość. 

— Jutrzejsza premjera. Jutro, po dre- 
szczach tragicznych <«Niezwykłego seansu», 
publiczność wileńska mieć będzie możność 
na premjerze «Wesołej spółki» —krotochwili 
Nancy'ego rozpogodzić oblicze, trzy bowiem 
akty tej wescłej krotochwili pobudzają do 
ustawicznego śmiechu. 

— Niedzielna popołudniówka. W 

niedzielę o g. 3 m. 30 pp. (przedstawienia 
popołudniowe niedzielne zaczynać się będą 

stale o tej o” grany będzie jeszcze 
raz <Pociąg-widmo». 
32 Recital Józefa Sliwifiskiego. Przy- 
pomnieć należy miłośnikom muzyki, iż 1e- 

. cital Józefa Sliwińskiego odbędzie się w nie* 

dzielę 25-g0 bm. 0 g. Ój w. w Teatrze 

Polskim. Imponujący program zapowiada 

takie arcydzieła klasycznej i romantycznej 
literatury muzycznej, jak Sonata h-moll — 

Liszta, Mepbisto —Walc i «Les jeux d'eaux 

a la Ville d'Este» — tegoż autora, 13 pre- 

ludjów i Fantaisie — Impromptu — Chopi- 

na, Rondo Mozarta i wiele innych. 

Fortepian koncertowy Bechstelna, 
Kasa czynna Od g. llej r. do 9 w. bez 

Benz T-wa Muzycznego <Lutnia». Za- 

rząd T-wa <Lutnia> przystąpił już do prac 

przygotowawczych, zwiastujących bliskie 

rozpoczęcie sezonu zimowego. Fróby chóru 

mieszanego pod kierownictwem p. J. Leś- 

niewskiego, jak również przyjęcie nowych 

członków do chóru ZA się w ponie+ 

działki i czwartki od g. 7 — 9 wiecz. w sali 

prób T-wa (A. Mickiewicza 6). — Pierwszy 

poranek wokalny odbędzie 2-go październi- 

ka r. b. 
— Poranki muzyczne w Ogro- 

dzie po Bernardyńskim. Począw- 

szy oa dnia 251X b. r, w niedziele 

i święta w ogrodzie Bernardynskim 

będą się odbywać dalsze poranki mu- 

zyczne orkiestry Sokolej. 

RADJO. 

= m audycji warszawskiej. 

00 Seimai czasu, komunikat lotniczo- 

meteorologiczny, komunikaty <PAT>», nad 

Lakis 5,00. Komunikat meteorologiczny i go- 

jodarczy. 
z 15.20--17,00 Przerwa. 

17,00—17,25. «Wśród książek» — przegląd 

najnowszych wydawnictw omówi prof. H, 

Mesos 1150, «Kącik dla kobieb—wygło" 
Ankiewiczowa. 

* р'і%;(')‘:ШпОО. Nadprogram, komunikaty. 

18,00— 19,00. da muzyki tanecz- 

iarni <Gastronomja». 

gi: 1900-1915, Komunikaty «РАТ». 

19,15—19,35. Rozmaitości. 

19,35—20,00. Odczyt p. t.: 

dy poszukiwania źródeł i skarb 

(Dział <Odkrycia i wynalazki»), wygł. inż. 

ki. : 
РШЁ\%‚.Ш‘!—ЖДБ. Komunikat rolniczy. 

20.15—20.30. Przerwa. $ 

20,30. Koncert wieczorny. W: przerwie 

biuletyn <Le Messager Polonais> w języku 

cuskim. й 

s 22.00. Komunikaty policji, sygnał Czasu, 

komunikat lotniczo-meteorologiczny, komuni- 

katy <PAT» i nadprogram. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Zbrodniczy <fasunek> mięsa na 
gulaż. W dniu 15 b. m. na osadę A. Kur- 
janczykowej w pobliżu Dołhinowa dokona- 
no napadu, przyczem uczestnicy tej nocnej 
eskapady zabrali dwie owce oraz „trochę 

ubrania i ser w sąsiednim domu. Śpiąca w 
stodole córka gospodyni zbudzona szelestem 

«Nowe meto- 
ów w Ani 

  

EDGAR WOLLES 

*» Tłowieszcza postać. 
Zwykle w demu majora Emery pa- 

filo się światło, które widoczne było 
z ulicy przez małe okienko we 

drzwiach. Lecz tego wieczoru Emery 

nie dostrzegł żadnego Światłego pun- 

ktu, gdy wkładał klucz do zamka, 

Głucho było i ciemno w całym do- 

mu. Do uszu jego nie dolatywał ża- 

den dźwięk, prócz szmeru tykającego 

na schodach zegara. Poomacku zbli- 

żył się do wyłącznika i oświecił ko- 

rytarz. 
Pierwszą rzeczą, która zwróciła je” 

go uwagę, były otwarte drzwi do ga- 
binetu. W chwili, gdy miał już prze- 

stąpić próg tego pokoju, usłyszał 

lekki szelest, odwrócił się szybko, 

Przed nim stał Feng-Cho ze swym 
zwykłym uśmiechem. Miał on na so- 
bie ceratowy płaszcz nieprzemakalny. 

— Niemiłosierna przyroda... — za- 

czął, lecz widząc zmienioną twarz ma« 

jora, przerwał i zapytał po chińsku:— 
Co się stało? 

— Nie wiem, — odparł Emery, w 
tym samym języku, — ale zdaje mi 

się, że ktoś był tutaj podczas mej 
nieobecności. į 

Chińczyk wbiegł do gabineiu i za- 
palił światło. Emery podążył za nim. 

Rozległ się okrzyk zdumienia. 
"W gabinecie panował niezwykły 

nieporządek. Połowa szuflad od biur- 
ka leżała na podłodze. Szafy były po- 

W;cawca Bieminzaw Zdaakiawica Rrdastos wz Czesław Karwowat 

pilot Bolzsław Orliński i Ski Razi na postrach. 
becnie wszyscy osadzeni zostali w 

więzieniu wojskowem i oczekują na rozpra- 
wę sądową. 

— Tajemnicza przyczyna zgonu. W 
dniu wczorajszym podawaliśmy o nagłym 
zgonie funkcjonarjusza Kasy Samopomocy 
niższych funkcjonarjuszy policji Jasińskiego, 
znalezionego na ulicy. Obecnie dowiadujemy 
się, że podczas sądowo-lekarskich ogłędzin 
zwłok skonstatowano, że zmarły ma znak 
uderzenia w skroń oraz, że był on w chwili, 
kiedy zaskoczyła go Śmierć, nietrzeźwy, Po- 
zostąje zagadzą, Czy mamy tu do czynienia 
z morderstwem, spowodowanem być może 
w bijatyce, czy też zmarły z racji spożycia 
nadmiaru alkoholu upadł tak nieszczęśliwie, 
że zabił się, Nad rozwiązaniem tej zagadki 
biedzą się obecnie władze śledcze. 

— Fatalny upadek. Do. 21 bm. służą- 
ca Wiktorja Zimnicka (Portowa 5 m, 7) spa: 
dła z drabiny łamiąc sobie rękę. 

Poszkodowaną dostawiono do szpitala 
św. Jakóba. 

— Zderzenie pociągu z autobusem. 
Dn. 20 bm. pociąg towarowy Nr 22, pro- 
wadzony przez maszynisię B. Gryzera na 
rampie Tyszkiewiczowskiej najechał na prze- 
jeżdżający autobus firmy <Express» Nr 14298, 
który uległ częściowemu rozbiciu. Wsypad- 
ków z ludźmi nie było. 

— Sublokator złodziejem. Z mieszka-- 
nia A. Hajdamowiczowej (zauł. Kijowski 5) 
sublokator Stefan Kokowski dokonzł kradzie- 
ży bielizny poczem zbiegł. 

POECIE TURTO KR T 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
21 września 1947 « 

Dewizy i waluty: 

Trans. Sprz. Kupno 
Dolary 8,91 8,93 8,89 
Holandja 358,65 359,55 357,75 

Londyn 43,52,5 43,64 43,41 
Nowy-York 8,93 8,95 891 
Paryž 35,08 35,17 34,99 
Praga 26,51 26,57 2645 
Szwzjcarja 172,48 172,91 172 05 

Wiedeń 126,07 126,37 125,76 
Włochy 48,78 48,90 4866 

Papiery Procęntowo 

Dolarówka 59,20 
Pożyczka dolarowa 84— 
poż. kolejowa 102.50 
5 proc. konwersyjna poż. 62— 
konwers. kolejowa 58. 
Listy zastawne B-ku Gosp: Kraj. i Banku 
Roln. 92 
g proc. ziems. 77 
41 pół proc. ziemskie 55,75 55,50 55,60 
8 proc. warszawskie 73,50 73,20 73,50 
5 proc. warsz. 62,25 62,10 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 21 września 1927 r. 
Listy zastawne. 

Wil. B, Ziemsk. zł. 100 496 4,94 
Złoto. 

,751/, АЛА 1 pół 

Ofiary. 
— W. H. dla rodziny w nędzy zł. 4. 

0069099055 

ż Oblcli meblowe 
į w wielkim wyborze od 5 zł. metr 
+ 
% pojeca W. Małodecki $ 

3 Wiino, Wileńska 8. 4 

2 Popierajmy swój przemysł Thandel $ 
Więcej zaufania do ludzi pracy у 

w swym zakresie, 
„6 Nie tylko wielkie okna sklepu są 

4 gwarancją dobrego wykonania lecz 
` bezwzględna fachowość. 

Wszelkie zamówienia wykonywa 
4 Placówka Polska Meblowa 

i S. MAKOWSKI, Zawalna 15, 
Posiada kredensy, szafy, stoły, 

salony, otomany i t. d. 
Tanio. Na raty. 

Rubis 4 

©.
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otwierane, meble rozrzucone, cała za” 
wartość małej szafki mahoniowej łe- 
żała przed nią. 

— Gdzie jest Czang? Proszę go 
znaleźć! — zawołał Emery. 

Feng-Cho wybiegł z pokoju, 
po chwili zawołał majora, Emery po- 
śpieszył do niego. 

Feng-Cho kięczał przy leżącej ną 
ziemi figurze, która była tak mocno 
skrępowana, że niepodobna była do 
ciała ludzkiego. Razem rozwiązywali 
sznury i zdjęli stalowe kajdanki z rąk. 
Czang, służący chińczyk, leżał nie- 
przytomny. 

— Nie walczyli nawet, — rzekł 
Emery, oglądając małą komórkę, w 
której znalezli Czanga. 

Feng. Cho skrył się w tajemniczym 
labiryncie pokoi i powrócił za chwilę 
z dzbankiem wody. 

— Weszli przez kuchnię, — rzekł. 
— Okno pozestawili otwarte. 

Służba majora Emery, składająca 
się z europejczyków, nie sypiała w 
domu, ostatni jego służący wychodził 
© jedenastej. Najwidoczniej złodzieje 
dostali się tu przed północą. 

— Wzięli najważniejsze moje pa- 
piery, — oznajmił Emery, przygląda- 
jąc się rozsypanym na podłodze ра- 
pierom. 

Zamki wszędzie były peotwierane. 
Jednak żaden, ani major, ani chiń- 

czyk nie wspemnieli o policji. 
Feng-Cho znów zajął się nawpół- 

matrwym chińczykiem, a Emery zate- 
lefonował, ałe nie do policji. 

  

tytułowych wszech- 
Światowej sławy 

Rejestr Handlodų. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

Dział A w dniu 14 września 1927 r. 

6888 1. A. <Melcer Rywka» w Wiszniewie, pow. Woło- 
Żyńskim, sklep manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 1923 r. 
Właściciel Melcer Rywka, zam. tamże. 1455—V1 

6889 I. A. <Rejsapiel i J.Akseirod Spėtka» Biuro po- 
šrednictwa handlowego, reprezentacja i skład komisowy. Wil- 
no ul. Mickiewicza 11. Firmaistnieje od 1927 r. Wspólnicy 
zam. w Wilnie: Adolf Rejsapfel przy ul. Mickiewicza 11 i 
lerael Akselrod—przy ul. W. Pohulanka 11-a Spółka firmowa 
zawarta na mocy umowy z dnia 18 lipca 1927 r. ną Czas nie- 
ograniczony. Zarząd najeży do obydwóch wspólników i obaj 
wspólnicy łącznie pod stemplem iitmowym podpisują wszel- 
kiego rodzaju umowy, weksle, zobowiązania i t.p. w imieniu 

spółki. 1456—VI 

6890 |. A, <Semenowicz Aleksander» w Wilnie, ul. 
Montwiłowska 21, pośrednictwo bandjowe. Firma istnieje od 
1924 r. Właściciel Semenowicz Aleksander, zam. tamże. 

1457—V1 

6891 1. A. <Szlozberg lcek» w Nalibokach pow. Wo- 
łożyńskim, sklep spożywczy, skór, obuwia, galanterji. Firma 
istnieje 1922 r. Właściciel Szlozberg Icek, zam. tamże. 1458—VI 

6892 1. A. <ALUMINIT — Szyf Rocha» w Wilnie, ul. 
Wileńska 13, sklep naczyń kuchennych i artykułów gospodar- 
stwa domowego. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Szy! Ro- 
cha, zam. przy uł. W. Stefańskiej 27. 1459 —VI 

  

  

  

  

6893 1. A. <Szymanowicz Krejna» w Nalibokach pow. 
Wołożyńsim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel Szymanowicz Krejna, zam. tamże. 1460—VI 
  

6804 I. A. <Szymonowicz Chaja» w Nalibokach, pow. - 
Wołożyńskim, sklep manufaktury i galanterji. Firma istnieję od 
1926 r. Właściciel Szymonowicz Chaja, zam. tamże. 1461—VI 

6895 1, A- <Szymanowicz Jewiel» w Nalibokach pow. 
Wołożyńskim, sklep spożywczy, żelazny i galanterji. Firma 
istnieje od 1923 roku. Właściciel Szymanowicz Jewiel, zam. 
tamże. 1462—VI 
  

6896 1. A. <Zdanowski Kazimierz» w Wilnie, ul. Mic- 
kiewicza 34, sprzedaż materjałów budowlanych i opałowych, 
Firma istnieje od 1927r. Właściciel Zdanowicz Kazimierz, zam. 
przy ul. Fabrycznej 32. 1463—VI 

Dodatkowy w dniu 13 września 1927 r. 

6883 II. A. <Gelman Bejla». Firma: <Gelman Bejla» 
zmienia się na: „Tkanina Krajowa Gelman Bejla*. Siedziba 
przedsiębiorstwa przeniesioną została na ul. Z Nr. 6. 

—VI 

w dniu 13 wrzešnia 1927 r. 
  

6872 |. A «Lewin Musia» w Wiszuiewie, pow. Woło- 
żyńskim, zajazd. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Lewin 
Musia, zam. tamże. 1465— VI 

68731. A. <Lipkowicz Gołda» w Wiszniewie, pow. 
Wołozyńskim, sklep spoży wczo'Żalanteryjny. Firma Istnieje od 
1925 roxu. Właściciel Lipkowicz Gołda, zdm. tamże. 1465—VI 

  

6874 1. A. «Milejkowski Żorys” w Wiszniewie, pow 
Wołożyńskim, sklep ubrań i manufaktury, Firma istnieje od 
1921 r. Właściciel Milejkowski Borys, zam. tamże. 1467—VI 

6875 1. A. "oboł Bronisław» w Wiszniewie, pow. Wo- 

łożyfńiskim, apteka. Firma istnieje od 1921 r. Właścic'ei Pobol 
Bronisław, zam. tamże. 1468—Vi 

  

  

6876 |. A. <Sklut Mowsza» w Nalibokach, pow. Woło- 
) żyfńskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Sklut 

Mowzza, zam. tamże. 1469—VI 

6877 1. A. <Ajzikowicz Bejla» w Nalibokach, pow. Wo- 
łożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 
1925 r. Właściciel Ajzikowicz Bejla, zam. tamże. 1470—VI 

Dział A w dniu 13 września 1927 r. 

6878 1. A. «<Błoch Józef» w Wiszniewie, powiecie Wo- 
łożyńskim, sklep manufaktury galanterji i ubrań. Firma istnieje 
cd 1925 r. Właściciel Błoch Józef, zam. tamże, 1471—VI 
  

6879 1. A. <Dudman Mejer» w Wisznienie, pow. Woło- 
żyńskim, sklep galanterji i materjałów pismiennych Firma ist- 
nieje oa 1925 r. Właściciel Dudman Mejer, zam. tamże. 1472—V1 
  

6880 I. A. <Gurwicz Finkiel» w Wiszniewie pow. Wo: 
łożyńskim, sklep spożywczy i galanterji Firma istnieje od 
1925 r. Właściciel Gurwicz Finkiel, zam. tamże. 1473—VI 

Dama Kameijowa 
IUMASA. Obraz cieszył się kolosalnym powodzeniem we wszystkich 

Norma Talmadge i Gilbert Roiand 
stolicach šwiata, 

Początek seansów 
+ 430, 6,30, 8.30 i 10,15. 

6881 J. A. <Eljaszkiewicz Tajba» w Wiszniewie, pow. 
Wołożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 
1922 r Właściciel Eljąszkiewicz. Tajba, zam. tamże. 1474—VI 

6882 1. A. <Gitlic Dawid» w Wiszniewie. pow. Woło- 
żyńskim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Gitlic 
Dawid, zam. tamże. 1475—VI 

Dział B dodatkowy w duiu 14 września 1927 r. 

357. Il B, «Bank Związku Spółek Zarobkowych spół- 
ką akcyjna, oddział Wileński» Prokura Ignacego Burkac- 
kiego z Wilna wygasła. 1476—V1 

Dział A w dniu 14 wrześcia 1927 r. 

6883 1. A. «Kapłan Chana» w Wiszniewie pow. Wo- 
łożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 
1924 r. Właściciel Kapłan Chana. zam. tamże. 1477—VI 

6884 |. A. <Kawpis Piotr» w Wołożynie, sklep spożyw- 
czy, galanterji i dewocji: Firma istnieje od 1920 r Właściciel 
Kawpis Piotr, zam. tamże. 1478 — VI 

6885 1 A. <Kokin Itka> w Wiszniewie, pow. Wołożyń- 
skim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel 
Kokin ltka, zam. tamże. 1479—VI 

6886 I, A, <Machlis Henia» w Nalibokach, pow. Woło- 
żyńskim, kawiarnia. Firma istnieje od 1926 r Właściciel Machlis 
Henia, zam. tamże. 1480—V1 

6887 1. A. «Fabryka wyrobow chemicznych Mojžesz 
Mrozowicz Wilno» w Wilnie, ul. Wiłkomierska 28. Firma 
istnieje od 1927 r. Właściciel Mrozowicz Mojżesz. zam. tamże. 

  

»t („Królowa Półświatka"), Wediug nie- 
śmierte'nego Sarcydzieła Aleksandra 

W rolach 

francuskiego i 
angielskiego 
udziela doświadczona 

nauczycielka, 
Mickiewicza 37 m, 17. 
(Wejście od Ciasnej). 

2 pokoje 
z wspólną kuchnią 
odnowione, z wygo- 
dami, do wynajęcia, 

dla solidnych, 
Aleja Róż 9:a — 6. 

KUPIĘ 
wannę  emaij 
dobrym stanie, 

Piłsudskiego 20/4, 
telef. 11—53. 

TENOGRAFJI 
biurowej, parla- 
mientarnej (lektu 

ra) wyucza listownie, 
szybko, najdoskonaljej. 
Instytut Stenograficzny 
Warszawa, Krucza 26 

dajcie prospektów. 

inform. mieszk. 2, 

    

  

    

Potrzebna 
służąca do wszystkie- 
go, umiejąca gotować, 
niestara, uczciwa, z 
dobremi poleceniami, 
wiadomość: = Mosto 
wa 7 m. 3, 
  

Wykwalif kowana 
1481 —VI Et Z 

> O ace wdowa, dziny, 

a ABERERZUBIEMNEM: może siać się gospo 

BANK 
ZIEMIANSKI 

wydzal agrarno-parcelacyjny 

Przedstawicielstoo w Gilnie 
Mickiewicza 8, tel. 4—43, 
Kupno. majątków ziemskich. Parcelacja 
majątków na zasadach komisowych. 

Przy parcelacji Bank udziela awansów, wywołuje 
hipoteki, reguiuje wierzytelności hipoteczne i wekslowe, 
likwiduje serwituty, sporządza dowody pomiarowe oraz 
załatwia wszelkle czynności związane z parcelacją i 

regulacją majątków ziemskich, i 
ZGROBAZECEZEBEE a 483 
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pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
m firm uowe i używzne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 

NICEA ROZ ROT ATOOIAECYOWE TES OĘTORIOBEFDOO ZE SEO 

W pensjonacie CYWINSKIEJ 
Benedyktyńska 2—5 (rógWileńskiej) | 
Są pekoje do wynajęcia z utrzy- | 

maniem na doby i miesięcznie. 
Tamże wydają się dobre zdrowe 

: ohiadv. 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE l 

darką domową, ma 
także Świadectwa 

ostatniego  pobytn. 
Może na wyjazd. Ja- 
gieliońska 9—1 u do- 

zorcy, 

Ekspedjent 
handlowy obzuajmio- 
ny z ekspedycją księ: 
garską, galanteryjną, i 
spożywczą poszukuje 
posady za skromnom 
wynagrodzeniem, ła- 
skawe zgłoszenia do 
biura p. L. Berger pad 
„Skromny Kraków*, 
Zawalna 17, tel. 970. 

    

  

ANGIELSKI 
Ponter (pies) 14 mie- 
sięcy, ułożony z gór- 
nym  węchem do 

sprzedania, adres w 
«Słowie». 

gubiono dowód 
Ž osobisty za Nr 

® 5156/D.026 na 
imię lcko - Ruwima 

Machtenberga, wyd. 
przez Komisarza Rzą- 
du na m. Wilno, 
jakoteż książka woj- 
Skowa wyd. przez P. 
K. U. za Nr 909 na 
imię tegoż, uj, Po- 
pławska 13, dokumen: 
ty powyższe unle- 

"  waźniają się. 

    

JAKÓB WAJNBREN 
ul. 3-90 Maja Nr 7 m. 13. 
WYNAJEM _ fortepjanów, 

pianin i tisharmonji 
pierwszorzędnych fabryk. 
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s „Reklamie Świetlnej* 

Tania Reklama Swietlna 
jest dwignią handlu 

kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 

Z. A. S. K. w Wilnie, 
ul. Garbarska 5—19, godz. 5—8. 9

0
0
0
8
4
 

  

Szaiy, 

Kredensy, 

Stoły 
oraz inne meble 

najtaniej nabyć można 

w Domu Handlowym 

H. Sikorski i S-ka 
ul. Zawalna Nr 30. 
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Lekcji Francuskiego 
ję:. udziela kwalifiko- 
wana nauczycielka do" 
rosłym i dzieciom w 
kompietach lub poje- 
dyńczo. Początkującym 
metodą Berlitza. Zgła- 
Bzać się ui. 3-g0 Maja 9 
m. 9od 5 do Ž 
po połud. 

—
 

  

Poszukuje się 
n'ekrępującego pokoju 
dla 1—2 osób, pożą- 
dane  calodz'enne 

utrzymanie, oferty do 
«Słowa» z podaniem 
ceny dla «T. С.» 

  

Student 
rutynowany korepety- 
tor poszukuje lekcyj 
i korepetycyj, dogod- 
ne warunki, oferty do 

«Słowa» pod 
<Rutynowany>, 

DOKTÓR 

В, ZELBOWICZ | 
chor. W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC, 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 
8.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE: 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12- fod 4-6 
ul.Mickiewicza 26 | 4 

tel. 277. | 

W. Zdr. Nr, 31 
Akuszerka 

W. Smiałowska | 
przyjmuje od godz. 9 
do 19, Mickiewicza | 

46 m. 6. 
W: Z. P. Nr 63. 

Dr. 6. Wolison 
weneryczne, _ moczo- 
płciowe i skórne. uj 
Wileńska 7, tel. 1067 

  

    

    

   
     

  

    

Dr Cz. KONECZNY. 
Cuoroby zębów, 

chirurgja jamy ustnej. 
Sztuczne zęby» 

Porcelanowe korony. 
Mickiewicza 11 — 8. 
Wojskowym i urzęde 
nikom zniżką i na raty 

M.Wilenkin 
i S-ka 

S a z ogr. odp. 
Wilno al Tata 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. k 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypiałne, 
salony, gabinety, 
łóżka niktowane i | 
angielskie, kreden- į 
sy, stoły, szafy, 
uiūfka, krzesła | 
dębowe itd. | 

Dogodne warunki $ Е 
na raty» 
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Utica DOBRA 6. 

KOPJOWANIE 
PLANOW 
ŚWIATŁODRUKI 

Jna,.KAUPOwiE 
Wit 

— Musieli dokonać tego przed 
pół godziną, —rzekł złowieszczy czło- 
wiek, kończąc telefoniczną rozmowę i 
zwracając się do wchodzącego Feng- 
Cho.— Dobra robotal 

Znów wziął słuchawkę, za chwilę 
„usłyszał głos Raifa Challama. 

— Czy to doktór Chailam? 
— Tak. 
Nie było wątpliwości co do głosu. 
— Więc panjest w domu?—zspy- 

ta! ušmiechaląc się Emery i nie cze- 
kając odpewiedzi, powiesił słuchawkę. 

— Sżybko zrobionel—mruczał — 
Proszę mi pomódz zebrać te papiery, 
Gdzie zostawił pan Czanga? 

— Położyłem go па jego łóżku. 
Nic mu nie zrobiono, — zauważył 
Feng:Cho z dziwnym spokojem, któ- 
ry tak oburza europejczyków. —Może 
będzie żył. 

— Tak sądzę. 
Czang nie tylko nie umarł, lecz 

pół godziny później rozpoczął z wiel- 
kiem ożywieniem przyzywać demonów 
na głowy swych wrogów. 

— Spałem, panie,—rzekł szczerze, 
—i nic nie pamiętam do chwili, gdy 
głowa moja znalazła się w worku, a 
ręce skrępowały kajdanki. 

— Gdybyś nie spał wtedy, to za- 
pewne  sbałbyś teraz, — rzekł za- 
gadkowo Emery. 

Resztę nocy Spędził na sprzątaniu. 
Najważniejsze jednak dokumenty prze: 
padły. Wiedział o tem z góry, od 
chwili, gdy Stilman wspomniał o 
szufladach jego biurka. Posiano- 

wił rano wcześniej udać się do biura, 
by nie zdołali dostać się do papie- 
rów ukrytych w biurku, były tam nie- 
mniej ważne, od tych, które zginęły. 
Nie można dopuścić, by wpadły w 
ręce wrogówl 

ROZDZIAŁ XXXVII. 

Cztery bronzowe paczki. 

Elza Marlow obudziła się w nocy 
z dziwnym niepokojem w sercu, 
Wstała więc, zapaliła światło i siadł. 
szy na łóżku, zamyślła się szukając 
powadu tego niepokoju. Czy było 
nim owo odkrycie, że Ralf był żora- 
ty? Przypuszczenie (o wydało się _ jej 
bezsensoewnem. Więc może Daisy 
Dzem? Istotnie, widok wystrojonej 
wybrylantowanej Daisy Dzem zrobił 
na nitj silne wrażenie, lecz nie do 
tego siopnia siłne... 

Nie, nie chodziło tu o Daisy. 
Dziewczyna ta umiała myśleć o sobie 
mimo romantycznego usposobienia. 
Zresztą Elza zdecydowała, że pójdzie 
następnego dnia do koleżanki, by 
sprawdzić, jakie pędzi życie. 

Ale cóż mogło ją niepokoić? 
Czuła niewyreźnie, że źródłem 

niepokoju jest Emery, jego dziwactwa, 
osamotnienie,  złowieszczość  įego! 
Wiedziała, że czerpał dochody z 
handlu niebezpiecznego i nieuczciwe- 
go. Nie ulegało wątpliwości, że to 
on uderzył biednego, bezbronnege 
bankiera za to, że mówił zbyt dużo: 

qTOdpewiedzialny za ogłoszenie Mosos Lawińsk 

Zimny cynik, bezlitośny i pozbawio- 
ny serca i... taki samotny! 

Elza przeraziła się swych myśli. 
Słyszała kiedyś o człowieku, który 
głosił teorję o zdobywaniu serc ko- 
biecych: „bądź gburowaty i ostry*.:- 
Czyżby należała do tej kaiegorji ko- 
biet, które się zdobywa w ten spo- 
sób? 

Spojrzała na zegarek, była czwar« 
ta. W tej chwili wzrok jej padł na 
skrzynkę, która tak interesowała zło- 
wieszczęgo człowieka i Ralfa. 

Otworzyła ją, wyjęła trzy górne 
szufladki i próbowała otworzyć czwar« 
tą, lecz nie udało jej się to: szuflad. 
ka była mócno przyśróbowaną. 

Podniosła skrzynkę, chcąc-przeka- 
nać sę, czy dużo waży; - stanowcze 
musiało się tam kryć coś ciężkiegeł 

Była już piąta, gdy położyła się 
znów do łóżka. Spać jednak nie 
mogła. Elza ubrała się i przygotowa- 
ła sobie Śniadanie o wiele wcześniej, 
niż zwykłe. Służąca zastała już jągo* 
tową do wyjścia. Po burzłiwej nocy 
nastąpił piękny, wiosenny ranek. Elza 
nie czuła zmęczenia, w duszy jej 
zapanowało uczucie radosnego pod 
niecenia. 

— Tak wcześnie panienka wstała! 
—„auważyła służąca z niechęcią, *z 
jaką służba zwykle traktuje wcześnie 
wstajacvch chlebodawców. 

— Spieszę się do biura,—odrzek- 
ła Elza czując, że trzeba usprawiedli- 
wić swą bszsenność, by wiadomość 
o tem nie doszła do pani Challam. 

Elza istotnie pośpieszyła na Wsad 
Street. Ciekawa była, czy zostanie 
biuro otwarte. 

Firma nietylko była otwartą lecz 
widoczni znajdowali się w niej jacyś 
nieoczekiwani goście. Dziewczyna 
spotkała przy bramie dwóch ludzi, 
rozmawiających półgłosem. Jednym z 
nich był Beckerson. Jego zręczną pos- 
iać można była poznzć zdałeka. Gdy 
zbliżyła się, wchodzili już przed nią 
do biura. Zanim zdołali dostrzec ЕН 
zę, dziewczyna wsliznęła się na kory- 
tarz. Widocznie nie było jeszcze 
nikogo, prócz niej. Miała na dzisiai 
dużo pracy, weszła więc szybko do 
pokoju szefa, by uporządkować ;ka- 
talog adresów, 

Postawiwszy małe pudełko na 
biurku zaczęła szybko ustawiać zręcze 
ntmi paluszkami kartki. Emery był 
pod tym względem ogromnie niepo- 
rządny, to też nieład panował prze» 
raźiwy i Elza musiała nieraz szukać 
= z adresami na podłodze i biur- 
u. 

Drzwi były przymknięte. Elza sły- 
szała wyraźnie kroki na schodach i 
zdziwiła się, że ktoś z pracowników 
firmy przychodzi tak wcześnie. Nagle 
do uszu jej dolęciał głos Beckersona.= 
Wszedł do biura, wraz ze swym 
towarzyszem. Dziewczyna podniosła 
głowę i nadsluchiwala, 
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